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CIRCULAR Nº 030 / 2021 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PROGRAMA CURRÍCULO EM AÇÃO - As unidades escolares de Ensino Fundamental do 

Município receberam os livros do Programa Currículo em Ação: Ler e Escrever & Sociedade e 

Natureza e EMAI –Educação Matemática Volume I (1º ao 5º ano). Os Cadernos estão 

organizados da seguinte forma:  

- Ler e Escrever & Sociedade e Natureza: Língua Portuguesa e Geografia, História e Ciências da 

Natureza, respectivamente.  

- EMAI - Educação Matemática: O livro é dividido em duas partes: na primeira em cinco unidades 

temáticas (Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística) e 

segunda é composta pelo material complementar Trilhas de Aprendizagens.  

Este material está alinhado ao Currículo Paulista, organizado em sequências didáticas e 

atualizado com foco nas habilidades essenciais que devem ser priorizadas neste momento de 

pandemia. Porém, é importante frisar que as escolas e professores têm autonomia na promoção 

da consolidação dessas habilidades de formas diversas.  

É possível baixar os cadernos do aluno e o Guia do professor( este apenas na versão digital 

e com as orientações didáticas), no site da EFAPE, no link abaixo: 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-

fundamental/materiais-de-apoio-2 

 

BUSCA ATIVA – Solicitamos que a escola realize o registro formal de toda tentativa de contato 

com os responsáveis pelos alunos ausentes. Em caso de insucesso e a constância da ausência na 

participação das atividades consecutivas durante um período de 10 dias letivos, orientamos 

comunicar a Secretaria Municipal de Educação, através do NISSPP (Srª Estela e/ou Srª 

Giulianna), por meio do e-mail: educ.atendimentoespecializado@aruja.sp.gov.br.  Solicitamos que, 

no e-mail sejam informados todos os dados pessoais e informações adicionais. Sugestão de 

modelo: 



 

MONITORAMENTO – ATENDIMENTO REMOTO: Encaminhamos formulário, referente ao 

monitoramento da participação dos educandos nas aulas em formato remoto. O relatório deverá 

ser encaminhado, devidamente preenchido com todas as turmas da unidade, impreterivelmente, 

no dia 26 de cada mês aos cuidados do Núcleo Pedagógico, através do e-mail: 

educ.nucleopedagogico@aruja.sp.gov.br . 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO: Convocamos os coordenadores pedagógicos e os gestores das 

unidades escolares que não dispõem de coordenadores, para reunião de alinhamento a realizar-se 

no dia 13 de abril de 2021, por meio do Google Meet (o link para acesso será encaminhado 

posteriormente), nos horários abaixo: 

 Educação Infantil: 10 horas; 

 Ensino Fundamental: 14 horas. 

 

ANEXOS 

 Planilha  - Monitoramento – Atendimento remoto. 

 

Arujá, 08 de abril de 2021. 

 

Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


