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COMUNICADO CORONAVÍRUS
O Centro Paula Souza (CPS) informa que manterá as atividades didáticas e administrativas
em todas as Etecs, Fatecs e Administração Central. A decisão segue as diretrizes da
Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias que indicam, neste
momento, não haver recomendação para suspensão de aulas. Qualquer atualização nesse
cenário será imediatamente informada à diretoria de cada unidade de ensino pelos canais
oficiais de comunicação do CPS e também aos alunos, pais, docentes e funcionários.
Segundo comunicado do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, todas as unidades
escolares continuam orientadas a cumprir os 200 dias de efetivo trabalho escolar,
conforme previsto na legislação brasileira.
É fundamental que todos estejam atentos aos desdobramentos do coronavírus (Covid19) em sua comunidade escolar. No caso de detecção de sintomas, a orientação é que
se procure o serviço de saúde o mais rápido possível. Para casos graves, a rede estadual
de saúde preparou hospitais de referência na Região Metropolitana de São Paulo,
interior e litoral.
Todo o caso comprovado deverá ser imediatamente comunicado aos supervisores
educacionais (Etec) ou gestores regionais (Fatec) para que seja analisada a necessidade
de adoção de medidas complementares. O Centro Paula Souza instalou um Comitê de
Prevenção e Orientação para acompanhamento e monitoramento do Covid-19.
Sugerimos ainda que sejam desenvolvidas ações e trabalhos pedagógicos que ampliem
os caminhos de prevenção ao vírus, tais como palestras de especialistas, recomendações
de higiene e cuidados, projetos interdisciplinares, entre outras informações e
esclarecimentos para a comunidade escolar.
Destacamos que, neste momento, deve ser avaliada a necessidade de participação em
congressos e feiras. Lembramos que já foram divulgadas e estão disponíveis no site do
CPS as orientações do Governo do Estado com cartilha e vídeos sobre prevenção ao
vírus. E o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo também
mantém
um
site
com
informações
úteis
sobre
o
tema:
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
Contamos com a colaboração de todos para superar esse momento tão delicado.
Atenciosamente,
Profª LAURA LAGANÁ
Diretora Superintendente

