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CIRCULAR Nº38/2020 
 

NUCLEO PEDAGOGICO 
 
FORMAÇÃO AVA / MODERNA – ENSINO FUNDAMENTAL: informamos aos gestores que 
seguem os dias e horários das formações. Ressaltamos que os professores (1º ao 5º, salas 
multisseriadas e PEPA) deverão seguir os horários conforme planilha (período de labor). 
 
Esta primeira formação refere-se a implementação: uso do livro, especificidades das atividades, 
cronograma das demais atividades e interação. 
 
O caminho na plataforma para a formação será o mesmo acesso em que os professores 
realizaram com o Ricardo (SALA DE VÍDEOCONFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO) na semana 
de 01 á 05 de junho. 
 

Segunda – feira – 22/06 
Manhã 

Segunda- feira – 22/06 
Tarde 

 
8h 

1º, 2º e 3º Anos 
13h 

1º, 2º e 3º Anos 
 

9h30 
4º e 5º Anos 

14h30 
4º e 5º Anos 

 
 

Terça - feira – 23/06 
Manhã - 8h 

Salas Multisseriadas e PEPA 

 
Terça - feira – 23/06 

Tarde - 13h 
Salas Multisseriadas e PEPA 

 
 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA PLATAFORMA: solicitamos aos gestores que informem 
aos professores do Ensino Fundamental que a plataforma deve ser usada com atividades 
complementares referentes às áreas de conhecimento e atividades elaboradas conforme as Metas 
de Aprendizagem. No momento da elaboração das atividades, é importante salientar as 
especificidades de cada ano / sala. Ressaltamos que o livro de Língua Portuguesa e Matemática 
do APROVA é um apoio e não um fim. Aos alunos que não tiverem acesso à internet, seguem as 
mesmas orientações descritas na circular de Nº 36. 
 
 
 
PROJETO CONEXÃO – GRUPO DE APOIO EMOCIONAL: A equipe do NISSPP (Núcleo 
Interdisciplinar de Serviço Social, Psicologia e Psicopedagogia) elaborou este projeto direcionado 
aos funcionários da Rede Municipal de Educação de Arujá. Serão encontros on-line, com o intuito 
de favorecer a promoção da saúde mental e a construção de novos recursos de enfrentamento 
diante da pandemia de COVID-19. Para mais informações, consulte o anexo. 

 
 

Arujá, 17 de junho de 2020. 
PRISCILA DA S. R. SIDORCO 

Secretária Municipal de Educação 


