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Comunicado 01 de fevereiro de 2022  

  

Assunto: Comunicado referente a alteração da “Volta às Aulas Presenciais no 

Ensino Médio Integrado” em 2022  

  

  

Prezados Responsáveis e alunos,  

  

  

Anteriormente estava previsto o retorno às aulas com 100% dos alunos 

presencialmente em todos os cursos da Etec.  

Porém, infelizmente, por um atraso na chegada da empresa terceirizada que 

fornece a alimentação estudantil (almoço e jantar para os residentes), a mesma solicitou 

10 dias de prazo para dar início ao fornecimento da alimentação em nossa Escola.  

Considerando que os alunos do Ensino Médio Integrado ficam na escola das 7:30 

às 16:00 torna-se inviável o retorno às aulas dia 3/2 de forma presencial.  

  

Dessa forma, informo que as AULAS na ETEC Pinhal serão retomadas de 

forma remota (pelo aplicativo Microsoft Teams):  

  

- Os alunos de 2ª série e 3ª série (Agropecuária, Informática para Internet e  

Meio Ambiente) seguirão o cronograma:  

  

No período de 3/02 a 11/02:   

As aulas ocorrerão pela PLATAFORMA TEAMS – com o mesmo login e senha utilizado 

em 2021, seguindo o horário de aulas que será disponibilizado pelo grupo de alunos no 

whatsapp.  
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- Os alunos de 1ª série, ou seja, os novos alunos, dos cursos de 

Agropecuária,  

Informática para Internet e Meio Ambiente, iniciarão as aulas dia 07/02, conforme 

cronograma:  

No dia 07 de fevereiro:  

- O aluno deverá acessar o e-mail utilizado na matrícula e encontrar a mensagem de 

boas-vindas.  

- Nesta mensagem, há vários links que levam ao Grupo de WhatsApp da turma que o 

aluno está matriculado e aguardar o recebimento de instruções por lá.  

Iremos apresentar a plataforma TEAMS, ensinar a ativar o e-mail @etec para acesso, e 

ao longo do dia faremos a acolhida e as apresentações necessárias para o início das 

aulas.  

- De 8/2 a 11/2:   

Os alunos farão suas aulas de forma remota, ou seja, pelo aplicativo Teams.  

  

Dessa maneira, as aulas estarão garantidas a todos. Lembramos que a equipe de 

Direção está empenhada junto ao Centro Paula Souza em, a partir de 14/02 

retomarmos todas as aulas com 100% dos alunos, se assim for permitido. Ao 

longo dos dias outros comunicados serão enviados por e-mail e pelos Grupos de 

WhatsApp.  

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos nos canais de atendimento:  

e-mail: e047.atendimento@etec.sp.gov.br Zap: 19 99925-1181 Tel: 19 3651-1229  

  

Atenciosamente,  

  

   
Paulo Roberto Latarini Filho  

Diretor da Escola Técnica  
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