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GABINETE 
PDDE EMERGENCIAL - RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS - A Secretaria Municipal de Educação informa que 
o Ministério da Educação publicou a Resolução nº 16 que dispõe sobre os critérios e as formas de 
transferência e prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE Emergencial. Recurso destinado às escolas públicas Municipais para que se adequem ao 
protocolo de segurança, estabelecido pelas normativas dos órgãos Federais, regionais e locais, para o retorno 
futuro das aulas presenciais.  

Solicitamos especial atenção aos artigos 2º, 5º, 6º, 9º e 14º da prevista resolução, bem como na prestação de 
contas dos recursos destinados à execução PDDE emergencial em caráter excepcional. Segue anexa resolução 
e descrição por escola. 

ORIENTAÇÃO - De acordo com o Parágrafo único do Decreto 7526, de 09 de outubro de 2020 referente as 
deliberações do Comitê Extraordinário de Combate a Covid 19, solicitamos que os gestores orientem seus 
funcionários para que evitem aglomerações no Protocolo da Prefeitura de Arujá. Ressaltamos que todas as 
medidas deliberadas pela municipalidade e orientadas pela SMEA visam salvar guardar a saúde de todos os 
servidores. 

A abertura de processo poderá ser efetuada através do e-mail protocolo@aruja.sp.gov.br, encaminhando os 
documentos escaneados. 

LEMBRETE – Lembramos aos Gestores das Unidades Escolares Municipais sobre a necessidade de garantir / 
monitorar o cumprimento do horário de labor determinado por Decreto Municipal, bem como o descrito na 
organização do revezamento. Solicitamos especial atenção às justificativas apresentadas nos Relatórios de 
Intercorrências. O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura – responsável pelo pagamento dos 
servidores – não aceitará justificativas não previstas em lei (esquecimento, por exemplo). 

 
GESTÃO DE PESSOAS 

ATRIBUIÇÃO 2020 / 2021 – Segue anexa convocação para atribuição dos Professores em 
Disponibilidade Remunerada – PDR. 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 

ENSINO FUNDAMENTAL / LEVANTAMENTO DOS DESCRITORES DOS SIMULADOS -  Orientamos aos Gestores 
das Unidades Escolares de Ensino Fundamental que após a aplicação do 4º Simulado – Aprova Brasil, em 30 
de novembro de 2020, os professores deverão elaborar uma tabela com os nomes dos alunos por turma, Ano 
(1º, 2º, 3º, 4º ou 5º) e em seguida os descritores não consolidados, realizando assim, um mapa que possibilite 
a visualização dos descritores desde o primeiro simulado. Este trabalho tem a finalidade de embasar o fazer 
pedagógico no próximo ano. Solicitamos uma cópia via e-mail, (educ.nucleopedagogico@aruja.sp.gov.br), 
impreterivelmente, até o dia 17 de dezembro de 2020. 



P.A.R.A. – PROCESSO DE APRENDIZAGEM REMOTA DE ARUJÁ/EDUCAÇÃO INFANTIL II: Informamos aos 
Diretores de Escola, Assistentes de Diretor de Escola e Coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil II, 
que: 
 A planilha, conforme modelo entregue nas unidades escolares, com informações sobre os 

Cadernos/Diagnósticos para o Jardim e Pré-escola deverá ser encaminhada via e-mail do Núcleo Pedagógico: 
educ.nucleopedagogico@aruja.sp.gov.br, e/ou protocolo, A/C: Prof.ª Ivone ou Prof.ª Edna, 
impreterivelmente até o dia 07 de dezembro de 2020. 
 O processo de transição dos Cadernos/Diagnósticos da Pré-escola para as escolas de destino de 

Ensino Fundamental 2021 deverá ser realizado pelas unidades escolares no período de 14 a 18 de dezembro 
de 2020, conforme orientação entregue anteriormente. Da mesma forma, serão utilizados os mesmos 
procedimentos às crianças de Jardim que migrarem para outra unidade escolar. 

 
ANEXOS 

- Resolução MEC 
- Convocação 
- PDDE Emergencial Municipal - passíveis de atendimento 

 
 

 
 

Arujá, 27 de novembro de 2020. 
Priscila da S. R. Sidorco 

Secretária Municipal de Educação 


