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ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES 05/2021 
 

Esclarecemos e orientamos sobre a organização das atividades escolares presenciais, a partir da 

publicação do Decreto Municipal nº 6.660 de 27 de outubro de 2021, que altera o Decreto Municipal nº 

6.583 de 9 de julho de 2021, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais na rede de 

ensino de Sete Lagoas: 

 

- A decisão da facultatividade de poder optar pelo retorno às atividades escolares regulares de forma 

presencial cabe ao Município de Sete Lagoas; 

- No caso da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, que faz parte do Sistema Municipal de Ensino, 

o retorno às atividades presenciais será facultativo para os estudantes; 

- Será mantida a adoção do ensino híbrido; 

- Os alunos que optarem por participar das aulas presenciais deverão apresentar na Secretaria da 

Escola a declaração de autorização de retorno (dispensável para aqueles que já entregaram); 

 

 

PROTOCOLOS SANITÁRIOS QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS DURANTE AS AULAS 

 

Não há mais distanciamento estabelecido entre alunos nas salas de aula e laboratórios, que poderão 

ter 100% de ocupação, também aplicável nos demais espaços escolares, todavia as medidas de 

proteção permanecem obrigatórias, a saber: 

 

▪ Caso apresente sintomas da COVID-19, o aluno deverá ficar em casa e comunicar a escola, por meio 

de sua Pedagoga; 

▪ Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços descartáveis e evitar tocar os olhos, 

nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, evitando levar as mãos ao 

rosto; 

▪ Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 a 3 horas; 

▪ O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na Escola; 

▪ Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, 

para assegurar a correta higienização das mãos; 
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▪ Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e, em sua falta ou impossibilidade, deve-se 

utilizar álcool em gel 70%. 

▪ Não cumprimentar as pessoas: colegas, colaboradores ou alunos, com apertos de mãos, abraços, 

beijos ou outro tipo de contato físico. 

▪ Evitar o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, garantindo o ambiente com ventilação 

adequada, deixando portas e janelas abertas. 

▪ Os alunos deverão ter carteiras/lugares fixos para assistirem às aulas em um mesmo dia. 

▪ Nos casos em que houver mudança de salas pelos alunos, estes deverão higienizar as mãos entre a 

ocupação de uma sala e outra. 

 

ESPAÇO PARA ALIMENTAÇÃO/LANCHE 

Não haverá mais um local separado para a alimentação, todavia recomendamos que ela seja feita em 

local aberto/ventilado.  

Elis Cristina de Souza 

Diretora da ETMSL 

 

 

 


