
Caros alunos,  

 

O objetivo desta carta é estimular todos vocês a continuar na luta pelo seu 

sonho, que se iniciou quando escolheu estudar na Etec Lauro Gomes. 

 

Todos nós estamos passando por uma situação atípica que jamais 

pensamos que um dia pudéssemos passar, situação essa causada pela 

pandemia de COVID-19. 

 

Infelizmente, agora em março de 2021, estamos vivenciando o pior 

momento desde que a pandemia surgiu. De acordo com as informações 

passadas pela mídia profissional temos lockdowns mais severos e toques de 

recolher à noite, tudo isso com o objetivo de tentar resguardar a saúde das 

pessoas, uma vez que veiculam-se que os sistemas hospitalares estão à 

beira de um colapso e muitas pessoas não estão tomando os devidos 

cuidados. 

 

Até o momento não há nenhuma data de retorno às aulas presenciais, pois 

deve-se garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos (alunos, 

professores e funcionários), além do que há um decreto municipal do 

prefeito de São Bernardo do Campo impedindo a retomada das aulas 

presenciais. 

 

Por este motivo, o Centro Paula Souza implantou o ensino remoto através 

da plataforma MICROSOFT TEAMS há quase um ano. 

 

Com certeza entendemos que estudar (ou ensinar, no caso dos professores) 

remotamente não era a ideia de ninguém ao procurar o curso, assim como 

o ambiente residencial nem sempre é ideal para estudar ou trabalhar; 

contudo, é o que podemos oferecer de melhor neste momento.  

 



Sabemos, o quanto vocês alunos tem se esforçado para estar participando 

das aulas. Entendemos o esforço que sua família faz todos os dias cedendo 

um tempo para que estejam estudando, pois lhe querem bem e sabem o 

quanto o estudo vai te ajudar a conquistar melhores empregos, realizar 

seus sonhos e ajudar a buscar uma vida melhor para você e seus familiares. 

Entendemos também as grandes dificuldades que enfrentam, que muitos 

de vocês trabalham no período diferente em que estudam, que tem família 

para cuidar, e outros afazeres, mas não permitam que o cansaço vença as 

metas que vocês próprios traçaram.  

 

Assim como entendemos que vocês prestaram um processo seletivo e 

entraram nos cursos técnicos da nossa ETEC buscando uma formação e um 

aperfeiçoamento para a vida profissional de vocês. As mudanças, sejam elas 

planejadas ou não, devem ser encaradas como uma oportunidade para 

melhorar nossa vida profissional e pessoal. 

 

Um curso técnico com certeza irá melhorar as suas chances de buscar um 

emprego na área, ou então alcançar aquela promoção almejada no seu 

trabalho, ou ainda ajudar a ingressar numa faculdade e/ou universidade de 

qualidade para aperfeiçoar os conhecimentos obtidos. 

 

Os professores prepararam as TELEAULAS (que é diferente de aulas em EaD, 

pois na tele aula tanto o aluno como o professor devem estar on-line no 

horário da aula, seja ela síncrona – ao vivo – ou assíncrona) da melhor 

maneira possível, buscando e pesquisando diferentes métodos para 

ministrarem as aulas. 

 

Por isso pedimos a todos vocês: participem das aulas, tirem as dúvidas com 

os professores no horário da aula, entreguem as atividades propostas. Não 

desperdicem essa oportunidade de estudar para buscar algo melhor.  

 

 



Mas o que é ESTUDAR? Resumindo, é a busca de uma realização. Como? 

Através dessas etapas: 

 

 

O sucesso é na verdade a soma de pequenos esforços repetidos dia após 

dia. Estudar é uma desses desafios. 

 

A mão do sucesso profissional tem cinco dedos: vocação, talento, caráter, 

disciplina e esforço. É claro que existem muitos obstáculos para alcançar o 

sucesso, mas o estudo, assim como o trabalho, deve ser maior que todos 

eles.  

 

Façam e busquem o seu melhor, independente da sua condição.  

 

Estamos sempre à disposição para ajudá-los, pois o sucesso de vocês é o 

nosso sucesso.  

 

Um grande abraço a todos.  

 

Equipe de Direção, Coordenadores, Professores e Funcionários 

Etec Lauro Gomes – março 2021 


