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GABINETE 

PLANTÃO PRESENCIAL – Informamos aos Gestores das Unidades Escolares Municipais que a partir de 18 de 
junho, todas as Unidades deverão realizar plantões diários, das 09 às 13h. Solicitamos que as equipes se 
organizem de forma a garantir o atendimento na Secretaria da Escola, bem como manter as rotinas de 
limpeza do prédio. 

MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO E APLAUSOS AO DIA NACIONAL DO PEDAGOGO – Segue anexa Moção de 
autoria do Vereador Reynaldo Gregório Junior. 

PESQUISA DE ACESSO À INTERNET – Solicitamos aos Gestores que encaminhem ao Núcleo Tecnológico, até 
17 de junho, os dados levantados na ocasião da entrega do material impresso nas Unidades Escolares. No 
que se refere às Unidades de Educação Infantil, solicitamos um relatório de como têm realizado o acesso 
aos Pais e em que porcentagem tem alcançado as famílias.  

PLANO DE GESTÃO – Solicitamos aos Gestores que façam os registros das ações realizadas pela Unidade 
Escolar neste período. Registrem fluxo de trabalho nos dias de plantão, pautas com grupos de Professores e 
Quadro de Apoio, acompanhamento do trabalho remoto dos Professores e atendimento às famílias (no 
aspecto pedagógico). 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
ACESSO AO AVA – Em virtude das dificuldades sinalizadas por pais e professores, informamos o que ora 
segue: 

Para utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem é necessário permitir o uso de Cookies no seu navegador. 

Como liberar o uso de Cookies? 

1. No canto superior direito da tela clique nos três pontos verticais; 
2. Clique em “Configurações”; 
3. Clique em “Privacidade e segurança”; 
4. Clique em “Configurações do site”; 
5. Clique em “Cookies e dados do site”; 
6. Selecione “Permitir que os sites salvem e leiam os dados de arquivos Cookies” – quando aparecer o 

sinal azul estará autorizado; 
7. Feche a tela. 

 
  

ANEXOS 
- Moção de Parabenização 

 
Arujá, 16 de junho de 2020. 
PRISCILA DA S. R. SIDORCO 

Secretária Municipal de Educação 


