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Fechamento 3º bimestre - CONSELHO DE CLASSE

• Após o fechamento do Conselho de Classe, a coordenação de curso com apoio da OE entram em
contato com os responsáveis. OE e CC agendarão reuniões presenciais com os responsáveis e alunos
que apresentam casos mais sérios de baixo desempenho (menção e frequência).

• Acompanhem o desempenho dos alunos através do NSA.

• ! Para os alunos que apresentaram baixo desempenho ao longo do ano, será oferecido um plano de

recuperação. É muito importante que os alunos se empenhem para cumprirem as atividades
solicitadas.

• Se houver dúvidas, entrem em contato com a escola através do telefone ou e-mail da coordenação,
disponíveis no site Etec Gustavo Teixeira - São Pedro-SP.

http://www.etecgustavoteixeira.com.br/Site/index.html


4º bimestre
PERÍODO:  18/10 a 17/12

ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO:
28/10 (quinta-feira) – Dia letivo
29/10 (sexta-feira) – Suspensão das atividades – Não letivo

27/11 – Sábado letivo para reposição do dia 29/10 (sexta-feira)



4º bimestre
“V Saraucoteando – Virtual”: INÍCIO 25/10

Acessem as redes sociais da escola e apreciem os trabalhos!  



! RETORNO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 25/10/2021

Condições para o(a) aluno(a) permanecer 
acompanhando as atividades remotamente, 
sem obrigatoriedade de frequentar as aulas 

presenciais.

O responsável deve enviar por e-mail para a Diretoria Acadêmica um atestado médico comprovando que o(a) 
aluno(a) se encaixa em algum critério apresentado no documento. 



! RETORNO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 25/10/2021

!
Ou seja, o(a) aluno(a) deve vir à escola 
na semana em que está escalado(a) no 

rodízio para naquela semana obter 
frequência nas aulas. Na semana em 

que estiver fora da escala, deve 
acompanhar as aulas remotamente, 

pela plataforma Teams, e sua 
frequência será registrada de acordo 

com a entrega de tarefas.



! RETORNO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 25/10/2021

ENQUANTO O DISTANCIAMENTO AINDA FOR UMA EXIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO, OS ALUNOS DEVERÃO 

OBRIGATORIAMENTE FREQUENTAR AS AULAS DE ACORDO COM A ESCALA DE RODÍZIO DIVULGADA. CASO 

ESSA ORIENTAÇÃO MUDE E NÃO SEJA MAIS NECESSÁRIO O RODÍZIO, TODOS SERÃO INFORMADOS. 

SOLICITAMOS QUE FIQUEM ATENTOS ÀS EQUIPES DE INFORMES DA PLATAFORMA TEAMS. 



PROTOCOLO SANITÁRIO ATIVIDADES PRESENCIAIS

ORIENTAÇÕES

• ! Uso de máscara é obrigatório em qualquer
ambiente e circunstância.

• Higienizar as mãos com frequência com água e

sabão quando possível e com álcool em gel
sempre, há vários pontos na escola e nas salas com
o produto.

• Não compartilhar objetos pessoais com os
colegas.

• Trazer garrafa de água.
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TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

Devido ao número de aluno matriculados, a turma
do curso Técnico de Serviços Jurídicos não precisa de
escala, portanto todos os alunos devem frequentar
as aulas diariamente. A presença nas aulas é
obrigatória para validação da frequência.

G2
Semanas

03/11 a 05/11

16/11 a 19/11

29/11 a 03/12

13/12 a 17/12

G1 
Semanas

25/10 a 28/10

08/11 a 12/11

22/11 a 26/11

06/12 a 10/12



Agradecemos a atenção e apoio de vocês!


