Valinhos-SP, 15 de julho de 2021
COMUNICADO CAI e CT
Programação das atividades das turmas dos CAI - Cursos de Aprendizagem
Industrial e CT - Cursos Técnicos para o início do 2º semestre letivo de 2021
Aplica-se às Turmas:
- CAI de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica [M3C e T3C];
- CAI de Mecânico de Manutenção [M3B e T3B];
- CAI de Mecânico de Usinagem [T3A];
- CT de Eletroeletrônica [2TEE e 4TEE];
- CT de Fabricação Mecânica [2TFM].
Prezados alunos e familiares,
Reforçamos que as aulas do 2º semestre letivo de 2021 iniciarão no dia 29/07 – quinta-feira,
conforme nosso Calendário Escolar (disponível no site da escola). Para os dias 29 e 30/07
programamos aulas remotas para a maioria das turmas (verificar no site, dentro dos Horários
Escolares Especiais de 29 e 30/07, a programação de cada turma).
A partir de 02/08/2021 estão previstas aulas presenciais para todas as turmas do CAI e CT, de
segunda a sexta-feira. O aluno receberá a programação das aulas e as informações sobre a
reunião de pais durante as aulas do dia 29/07.

Atenção: manteremos as estratégias de entrada de alunos direta para os ambientes de ensino
para evitar aglomerações no pátio da escola, horários diferenciados de intervalos para cada turma
e horários de saída escalonados, conforme apontados nos Horários Escolares Especiais
disponibilizados no site da escola.
Caso haja necessidade de mudança na programação das aulas presenciais das turmas em
decorrência de mudança de fase pelo Plano São Paulo de combate a covid-19 ou por restrição
municipal ou por qualquer outra restrição dos órgãos governamentais ou ainda por diretrizes do
SENAI-SP, será divulgado outro comunicado específico em nosso site, na opção “Informações
aos Alunos”, e ou no canal da plataforma Teams de cada classe. Reiteramos que em caso de
dúvidas, os familiares e alunos podem entrar em contato com a escola por e-mail e telefone (19)
3829-7800 (Whatsapp e PABX) da Escola SENAI de Valinhos.

Atenciosamente,
Wagner Roberto
Coordenador Pedagógico
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