
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 
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COMUNICADO CORONAVÍRUS - 4 

O Centro Paula Souza (CPS) informa que adotou novas medidas para o 

enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), a partir de orientações e 

determinações do Governo do Estado de São Paulo. As ações serão 

avaliadas constantemente, e incluem:  

- as aulas nas Fatecs estão suspensas desde hoje, dia 16, até 21 de março. 

Neste período os docentes deverão comparecer às suas unidades, em seu 

horário de trabalho, para replanejar as atividades com vistas ao ensino a 

distância, a partir das orientações que serão enviadas pela Cesu; 

- a suspensão das aulas nas Etecs ocorrerá a partir desta quarta-feira (18). 

No período de 18 a 20 de março os professores devem comparecer às suas 

unidades, em seu horário de trabalho, para replanejar as atividades com 

vistas ao ensino a distância, a partir das orientações que serão enviadas 

pela Cetec; 

- não serão computadas as faltas dos alunos das Etecs nos dias 16 e 17 de 

março para cálculo de frequência. Mas aconselha-se registrar a presença 

dos estudantes nestes dois dias; 

-  os docentes e servidores administrativos com mais de 60 anos deverão 

realizar suas atividades em casa a partir desta terça-feira, 17 de março; 

- a mesma orientação vale para os imunodeprimidos (receptores de 

transplante e de implante, queimados, portadores de vírus HIV e indivíduos 

em tratamento oncológico), os portadores de doenças autoimunes, 

gestantes, pessoas com problemas respiratórios e cardiopatas. É 

fundamental que o servidor comunique ao superior imediato, por meio de 

uma autodeclaração, que se encontra nesse quadro de saúde; 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

 

- neste momento, os servidores administrativos que não se enquadram nas 

situações acima devem permanecer nas unidades, desenvolvendo suas 

atividades dentro do horário de trabalho; 

- de 23 a 28 de março haverá antecipação do recesso escolar, 

correspondente ao período previsto em abril, para alunos e professores de 

Etecs e Fatecs. A unidade escolar deverá garantir o atendimento às 

atividades administrativas; 

- o CPS estuda um plano de ação que contemple atividades pedagógicas a 

distância e outras ações no ambiente virtual. Nos próximos dias novas 

informações serão compartilhadas; 

- os alunos residentes nos alojamentos das escolas agrícolas devem 

retornar para as cidades de origem até o dia 22 de março; 

- as aulas dos estudantes do primeiro e terceiro módulos do curso de 

Enfermagem estão suspensas também a partir do dia 18. Já os alunos do 

segundo e quarto módulos podem manter os estágios desde que a 

instituição parceira autorize sua permanência, seguindo os critérios 

definidos pelo coordenador do curso juntamente com o diretor da unidade. 

É necessário que o aluno declare sua intenção de continuar o estágio;  

- quanto à oferta da merenda escolar cabe à direção da escola comunicar  à 

empresa fornecedora ou à prefeitura do respectivo município que as aulas 

estão suspensas a partir do dia 18; 

- os programas de qualificação básica, como Novotec Expresso, SP Criativo 

e Via Rápida, também estão suspensos, com exceção do Novotec Virtual; 

- as comunicações com os professores do CPS serão realizadas pelo e-mail 

institucional, que deverá estar ativado. Os que ainda não tiverem o 

endereço devem tomar esta providência junto à Divisão de Informática pelo 

e-mail suporte@cps.sp.gov.br; 

mailto:suporte@cps.sp.gov.br
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- já as comunicações com os alunos das Etecs e Fatecs serão feitas pelo Siga 

e NSA; 

- orientações sobre o calendário escolar e informações complementares 

serão atualizadas ao longo da semana; 

Vamos juntos enfrentar esse momento com equilíbrio, responsabilidade e 

solidariedade. 

Atenciosamente,  

 

Profª Laura Laganá 

Diretora-superintendente 

 

 

 

 

 

 

 

 


