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COMUNICADO 006/2021 
 
 

Pirassununga/SP, 14 de agosto de 2021. 
 

 
Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis 
 
 
Comunicamos a todos que, a Professora Mariana Garbellini Degani do componente de Inglês, testou positivo 
para COVID-19 ontem, tendo ministrado aulas presencialmente, nos dias 09/08 e 12/08 para as salas do 2º 
Novotec Química, 3º Etim Administração – Prédio 2 e 3º Etim Mecatrônica em nossa sede. Graças a Deus ela 
está bem e com sintomas leves. 
 
Conforme orientação da Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC Grupo de Supervisão Educacional – 
GSE: 
 
"Nos casos com confirmação da contaminação pela COVID-19, todos os que tiveram contato com o servidor ou 
aluno devem ser afastados por 14 (quatorze) dias, sendo importante monitorá-los até que se tenha certeza da 
possibilidade de retorno (Exemplo: a turma que o aluno frequenta). Se for um docente, as turmas em que ele 
teve contato devem ser avisadas e afastadas por 14 dias, bem como outras pessoas com as quais ele tenha tido 
proximidade dentro da Unidade.” 
 
Muitos Docentes tiveram contato ou proximidade com a Professora, seguindo as orientações deverão 
permanecer as aulas remotas até o dia 26/08 os cursos de: 
 

SEDE PRÉDIO 2 

ETIM Desenvolvimento de Sistemas ETIM Administração 

ETIM Mecatrônica ETIM Marketing 

Novotec Adm Em Banco de Dados  Novotec Química 

Novotec MTec Recursos Humanos   

 
Os demais cursos permanecerão com as aulas presenciais. 
 
A escola já foi devidamente higienizada pela empresa especializada Dedetizadora Imuni-Control na data de hoje. 
 
Agradecemos a compreensão de todos os alunos, pais e responsáveis. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
                                                                                                                        Equipe Gestora 
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