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GABINETE  

PLANTÃO – Informamos aos Gestores das Unidades Escolares que, a partir da semana que vem, TODAS AS 
UNIDADES ESCOLARES deverão ter um dia específico para plantão presencial. Solicitamos aos Gestores que 
encaminhem, até o final da tarde de hoje, sua organização para atendimento ao exposto, por e-mail 
(educ.secretaria@aruja.sp.gov.br). O horário de funcionamento do Plantão deve estar em consonância com 
o horário reduzido determinado por Decreto Municipal – DAS 09H ÀS 13H. Os plantões tem por objetivo, 
além de vistoriar a Unidade, garantir às comunidades um canal de informação e orientação. O atendimento 
deve ser, preferencialmente, por telefone. Contudo, havendo necessidade poderá ser realizado 
presencialmente, considerando as medidas de distanciamento e higiene. 

MATERIAL DE APOIO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL – Segue esclarecimentos e outras providências: 

 Em função da suspensão das aulas motivada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), a Secretaria 
de Educação de Arujá lançou nesta quarta-feira (08/03) um material de apoio destinado aos alunos 
da rede municipal. Disponível no site da Prefeitura (www.aruja.sp.gov.br), o conteúdo permite que 
pais ou responsáveis organizem a rotina de estudos das crianças durante o período de isolamento 
social. 

 
 O material de apoio foi desenvolvido pelo Núcleo Pedagógico da Pasta e está alinhado às metas de 

aprendizagem do 1° bimestre de 2020, conforme as orientações de órgãos competentes na área. 
Segundo a secretária municipal de Educação, Priscila Sidorco, o objetivo da iniciativa é “oferecer 
suporte às famílias e aos profissionais que atuam nas escolas, para que as crianças sigam o processo 
de aprendizagem”, pontua. 

 
 De forma online, pais e familiares podem acessar arquivos com atividades lúdicas, interativas e 

pedagógicas, como livros, gibis, histórias, entre outros conteúdos voltados para a educação infantil 
e ensino fundamental. Além disso, a Secretaria de Educação disponibiliza um documento com 
orientações e situações de aprendizagem para estimular os alunos a desenvolverem um cronograma 
de atividades de forma autônoma. 

 

 



Diante do exposto e com intuito de estabelecer critérios de organização das estratégias disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de Educação para apoiar os alunos em suas rotinas e aprendizagens durante o período 
de suspensão do atendimento presencial nas Unidades Escolares Municipais, ORIENTA: 

 O Material de Apoio disponibilizado de forma on-line, pelo SMEA, para professores e estudantes, 
encontra-se no site oficial da Prefeitura e deve ser a base para os desdobramentos realizados pelas 
Unidades Escolares.  

 As equipes gestoras e docentes poderão utilizar diferentes tecnologias, desde que gratuitas, para 
organizar reuniões virtuais, bem como, planejar as atividades que serão realizadas com os 
estudantes. 

 As equipes deverão utilizar estratégias e ferramentas gratuitas disponíveis, utilizando as mais 
adequadas aos estudantes matriculados na Unidade Escolar. 

 O material disponibilizado, alinhado com nossas Metas de Aprendizagem, deverá ser 
complementado com outras atividades planejadas, de acordo com as potencialidades de cada turma 
e características de cada Unidade / Comunidade Escolar. 

 Durante a suspensão das atividades presenciais, os Professores e Equipes Gestoras estão em 
“Estado de Disponibilidade” e deverão utilizar o tempo previsto em sua jornada de trabalho no 
planejamento de atividades, no acompanhamento e orientação dos seus assistidos (professores e 
alunos), mesmo que de forma remota, cabendo aos Gestores  a organização (e / ou orientação) dos 
grupos virtuais, planos coletivos para atendimento dos alunos e organização dos seus quadros de 
professores e servidores para atendimentos das demandas à distância e dos Plantões Presenciais. 

 Nesta primeira etapa, está sendo ofertado o material de apoio de forma on line. Em breve, a SMEA 
disponibilizará novo material (já impresso) que será distribuído aos alunos. Sendo assim, nesta 
primeira etapa, solicitamos que, na medida do possível, auxiliem aqueles que manifestarem a 
necessidade, na impressão de material e outras orientações que se fizerem necessárias.  

 
  

GESTÃO DE PESSOAS 
FÉRIAS – Segue esclarecimentos acerca da determinação do gozo de férias imediato. 

Considerando que o Decreto Municipal nº 7.337/2020, Art. 2º, I – prevê a determinação de gozo de férias 
imediato, a municipalidade estabeleceu critério para tanto: 

 TODOS OS SERVIDORES DO GRUPO DE RISCO (servidores com mais 60 anos ou doenças crônicas) E 
QUE TEM, ATÉ DEZEMBRO DE 2020, PERIODO DE FÉRIAS A SEREM GOZADOS E / OU AQUELES QUE 
TEM O SEGUNDO PERIODO DE FÉRIAS A VENCER, NO MESMO PERÍODO, GOZARÃO DE FÉRIAS DE 
IMEDIATO. 

Diante deste critério, foi efetuado o pagamento referente às férias para estes servidores. Deste Quadro (dos 
servidores que se enquadram no Grupo de Risco) e que, por questão de logística e sistema que origina 
pagamentos, os professores (GRUPO DE RISCO) perceberam o vencimento. Contudo, aqueles que tiverem 
período para gozo de férias somente em janeiro de 2021, terão, posteriormente, suas portarias revogadas e 
seu gozo de férias reprogramados para janeiro 2021. 

Todas as medidas adotadas visam organizar o funcionalismo público diante deste cenário causado pela 
COVID-19, de forma a garantir os vencimentos de todos e salvaguardar as finanças do Município. 

Casos omissos, ou dúvidas poderão ser esclarecidas posteriormente. 
 

Arujá, 09 de abril de 2020. 
PRISCILA DA S. R. SIDORCO 

Secretária Municipal de Educação 


