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Circular N° 100 / 2021 

GESTÃO DE PESSOAS 

RECESSO ESCOLAR: Solicitamos aos Gestores que, em virtude do recesso escolar, 

festas de fim de ano e da redução considerável do atendimento em nossas Unidades 

nesta época, realizem o escalonamento do Quadro de Apoio das Unidades e demais 

departamentos desta Secretaria, de maneira a garantir os serviços no período de 23 a 30 

de dezembro. As Unidades devem funcionar em horário administrativo – das 08h às 17h. 

No ato da entrega do Relatório de Intercorrências, informar o número desta Circular. Os 

gestores deverão encaminhar, via e-mail, ao Gestão de Pessoas, a organização do 

escalonamento até o dia 23 de dezembro. 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PROGRAMA ESCOLA QUE ALIMENTA: Informamos que as unidades deverão 

organizar a entrega dos pacotes de leite no mês de janeiro/2022, considerando a logística 

e demanda de cada comunidade escolar. Neste sentido, exclusivamente neste mês, os 

alunos farão a retirada na escola em que estavam matriculados em 2021, facilitando o 

contato com as famílias para organização deste procedimento. Os alunos que em 2021 

cursaram o 5º ano, não farão mais jus a esta entrega, posto que passarão a integrar nova 

rede de ensino. Esclarecemos que os alunos que ingressarem na rede municipal de 

ensino a partir de 2022, participarão do Programa a partir do mês de fevereiro. 

 

MANUTENÇÃO ESCOLAR 

DESINSETIZAÇÃO: Encaminhamos anexo, cronograma de realização do referido 

serviço. Solicitamos aos Gestores que organizem a Equipe para atendimento desta 

demanda. Alertamos quanto à necessidade de enviar o telefone e o nome do responsável 

que irá acompanhar o serviço, antecipadamente, via e-mail 

(educ.manutencaoescolar@aruja.sp.gov.br).  
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LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA: Encaminhamos anexo, cronograma de realização do 

referido serviço. Solicitamos aos Gestores que organizem a Equipe para atendimento 

desta demanda. Alertamos quanto à necessidade de enviar o telefone e o nome do 

responsável que irá acompanhar o serviço, antecipadamente, via e-mail 

(educ.manutencaoescolar@aruja.sp.gov.br). Ressaltamos que esta organização visa 

garantir o cumprimento dos dias letivos.  

 

ANEXOS 

 Cronograma de Limpeza de Caixa D’Água; 

 Cronograma de Desinsetização. 

 

Arujá, 20 de dezembro de 2021 

 

Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


