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CIRCULAR Nº 89/2020 

 

   

GABINETE 
MEMORIAL DA GESTÃO – Em conformidade com as recomendações da UNDIME – União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação, CONDEMAT - Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto 

Tietê, a Plataforma CONVIVA Educação e, sobretudo, pelo compromisso e transparência que marcaram a 

condução da Pasta, trago nesta Circular um compilado das principais ações desenvolvidas em cada dimensão 

da Educação, além daquelas que são inerentes à manutenção da Educação Básica, visando prestar contas à 

todas as partes interessadas. 

GESTÃO DE PROCESSOS / ADMINISTRATIVOS 

� Andamento e finalização dos Processos alusivos à revisão de certificados / progressões 

(processos iniciados em 2011 que impossibilitam os pagamentos das progressões funcionais 

para os servidores do Quadro do Magistério); 

� Conclusão da equiparação salarial dos Profissionais do magistério; 

� Conclusão do Enquadramento dos Profissionais do Magistério; 

� Finalização do pagamento alusivos às multas de férias; 

� Organização dos Processos de Progressão Via Acadêmica (com impacto financeiro calculado 

até junho de 2020 – 199 processos); 

� Realização das atribuições gerais com vistas à correção das pontuações oriundas de 

certificados inválidos; 

� Regulamentação da Lei nº 2.482/12, Artigos 62, 71, 74 a 76, que dizem respeito ao Período 

Probatório, Avaliação de Desempenho, Critérios de Contagem de Ponto (que favoreceu a 

inclusão de pontos, valorizando a experiências de nossos profissionais; 

� Reorganização da Lei do Módulo; 

� Criação do Sistema Próprio de Ensino – Lei nº 3.049/2018; 

� Ampliação das vagas de estagiários de pedagogia (de 190 para 250); 

� Contratação de profissionais para a manutenção da Educação Básica; 

� Ampliação das linhas terceirizadas de transporte escolar; 

� Implementação do PCMSO e PPRA; 

� Geração de novas vagas em creche; 

� Diretrizes específicas para o contexto da pandemia com foco na preservação da vida de todos 

e de cada um, bem como no auxílio ao nossos assistidos. 

 

GESTÃO DE PROCESSOS / PEDAGÓGICOS   

� Realização da Parada Pedagógica (2017, 2018 e 2019); 

� Implementação da BNCC; 

� Adesão ao Currículo Paulista; 

� Adesão ao Programa Educação Conectada; 

� Adesão ao Programa Tempo de Aprender; 



� Adesão ao Programa Ler e Escrever / EMAI; 

� Aquisição de material voltado para os descritores da Prova Brasil – Projeto aprova Brasil 

� Revisão da Metas de Aprendizagem; 

� Ampliação do monitoramento das aprendizagens (AVALIA, P.A.R.A, Mapeamentos 

Bimestrais), reuniões periódicas com as equipes gestoras das Unidades Escolares Municipais; 

� Fortalecimento do Núcleo Interdisciplinar (contratação de psicólogo, assistente social e 

psicopedagoga); 

� Implantação de Projetos de Acolhimento por parte da equipe Interdisciplinar (Projeto Cuidar 

de quem Cuida, Projeto Conexão, Projeto Diálogos); 

� Participação na realização do 1º Fórum Internacional de Educação Infantil do Alto Tietê; 

� Promoção de formações voltadas para implementação da BNCC, para o uso de ambiente 

virtual de aprendizagem devido à Pandemia e voltado à Educação Inclusiva; 

� Reorganização das Metas de Aprendizagem em virtude do Ensino Remoto; 

� Organização de Material de Apoio aos Pais e aos Profissionais em virtude do Ensino Remoto; 

� Superação das Metas Projetadas para o Município (2017 / 2019) por meio do IDEB, colocando 

Arujá em primeiro lugar no Alto Tietê; 

� Projeto Piloto para a Educação Inclusiva – PEPA.  

 

GESTÃO DE PROCESSOS / INFRAESTRUTURA PREDIAL 

� Reforma da EM Bairro da Penhinha; 

� Ampliação do CMEI Maria Benedita 

� Ampliação e reforma do CMEI Seiji Shiguematsu 

� Construção de mini quadra na EM Bairro da Penhinha; 

� Reforma de EM Paulo Freire; 

� Reforma da EM Profº Eufly Gomes; 

� Reforma da EM Padre Geraldo Montibeller (em fase de finalização) 

� Reforma da EM Profª Herminia Araki (em fase de finalização); 

� Obras de reparos oriundos de Emendas Impositivas (EMEIA XII, CMEI Fatec; CMEI Marcia Poli, 

CMEI José Lopes Esmeraldo; EMEIA IV; EM Zilda Arns, CMEI Profª Eunice Cajueiro); 

� Reparos em telhados de diversas Unidades Escolares; 

� Reforma da Central de Abastecimento Escolar e sede da Secretaria de Educação; 

� Início da Obra da nova sede da EM Profª Júlia Mitie – Jordanópolis (obra em andamento); 

� Início da Obra da Creche na rua Deolinda, no Barreto (obra em andamento); 

� Cobertura da quadra da EM Profº Eufly Gomes (contrato assinado em novembro/2020 – 

aguardando ordem de serviço); 

� Colocação de telas milimetradas nas cozinhas / dispensa de todas as Unidades Escolares 

Municipais (apontamento antigo do TCESP); 

� Troca de mais e 90% das lâmpadas por led; 

� Colocação de coberturas em várias Unidades Escolares; 

� Colocação de porteiro eletrônicos em várias Unidades Escolares; 

� Contratação de Empresa Especializada para a manutenção dos próprios da Educação. 

� Ação de movimento e retirada de inservíveis (leilão). 

 

 



GESTÃO DE PROCESSOS / AQUISIÇÕES  

� Aquisição de 03 novos ônibus – recursos federais; 

� Aquisição de 01 carro para a Secretaria de Educação; 

� Aquisição de 1500 jogos de carteiras e jogos de mesas para professor; 

� Aquisição de armários; 

� Aquisição de módulos de parque para as Unidades de Educação Infantil; 

� Aquisição de Uniforme e kit escolar para distribuição gratuita aos alunos; 

� Aquisição ventiladores para as Unidades Escolares.  

� Aquisição de kit multimídia (Emenda Impositiva) para Unidades Escolares (em fase de 

distribuição); 

 
 
 

Arujá, 28 de dezembro de 2020. 
Priscila da S. R. Sidorco 

Secretária Municipal de Educação 


