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Etec Tenente Aviador Gustavo Klug
COMUNICADO 001/2021

Pirassununga/SP, 29 de janeiro de 2021.
Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis
Informamos que às aulas terão início em 08/02/21 em formato remoto. A partir do dia 18/02/21 as aulas passarão
para o formato híbrido, remoto (on-line/ao vivo) e presencial (35% de ocupação dos alunos escalonados) para
todos os alunos que indicaram interesse no retorno das atividades presenciais, conforme informado pelo aluno
na consulta, respeitando os protocolos sanitários.
Salientamos que está suspensa a obrigatoriedade da presença dos alunos nas salas de aula enquanto o Estado
estiver nas fases laranja ou vermelha, as mais restritivas do Plano São Paulo. Sendo assim, para os alunos cujo
familiar tenha alguma comorbidade, não é necessária a apresentação do atestado médico e da declaração da
família para justificar a ausência do aluno no presencial. Esta mesma obrigatoriedade está suspensa também
para as famílias que não tem familiar com comorbidade, mas optaram pelo não retorno do filho às aulas
presenciais.
É de extrema importância à participação dos alunos em todas as aulas e atividades remotas. Continuaremos com
a plataforma Microsoft Teams para as aulas remotas (on-line ao vivo) e também para gerenciamento das
atividades e tarefas que serão solicitadas pelos Professores.
Para o aluno ingressante de 08 a 12/02/21 será feito um acolhimento presencial. Organizaremos o atendimento
aos alunos e divulgaremos amplamente pelas redes sociais, e-mails, entre outros o cronograma, respeitados os
protocolos sanitários, com as datas e horários que cada aluno poderá estar presencialmente na Unidade Escolar,
reafirmando que a presença é facultativa.
O aluno ingressante recebeu, no ato da matrícula, em seu e-mail particular cadastrado na inscrição do
vestibulinho, um link de acesso para o seu e-mail institucional. O e-mail institucional deverá ser usado para
acessar a plataforma Microsoft TEAMS que é o aplicativo que estamos utilizando para aulas remotas.
Fica a critério do aluno baixá-lo no seu celular ou computador. Indicamos abri-lo pela web, caso o computador ou
celular tenha pouca memória, porém, o Microsoft TEAMS é uma plataforma extremamente simples operá-la.
Abaixo os links para auxiliar os alunos ingressantes na utilização do aplicativo MS Teams.











Introdução ao MS Teams - https://youtu.be/aY4hK5Jw7mU
Como acessar e instalar o MS Teams - https://youtu.be/OVSrZ8b3WZk
Navegando no MS Teams - https://youtu.be/VY5oz5OUG5k
Acessando a aula no MS Teams - https://youtu.be/AtT4gSiDWEw
Como entregar tarefas no MS Teams - https://youtu.be/UXIGBclUb3g
Instalação do MS Teams no celular - https://youtu.be/WVd9G6WCBAg
Navegando pelo MS Teams no celular - https://youtu.be/YkHwtR5GcT8
Realizando tarefas do MS Teams pelo celular - https://youtu.be/rBXDUYR89Zg
Como configurar seu perfil no MS Teams https://youtu.be/GSjlP41aCp4
Como interagir com o professor no MS Teams: https://youtu.be/3OwrL5d-jVI

Manteremos contato sobre novas orientações oficiais. Agradecemos a compreensão de todos os alunos, pais e
responsáveis.
Equipe Gestora
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