
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Educação 
 
 

 
CIRCULAR Nº 033 / 2021 

 
 

GABINETE 

DECRETO 7658/2021 - Considerando o artigo 3º do decreto em epígrafe, reiteramos o exposto na 

circular de nº 32, que autoriza atendimento ao público no âmbito das escolas municipais para a 

realização de entrega de cestas básicas e kits de leite e biscoitos, bem como, materiais e roteiros 

de estudos, livros e correlatos, podendo inclusive, caso necessário, haver convocação de 

servidores para organização dessas entregas. 

 

PLANEJAMENTO ESCOLAR 

EDUCACENSO 2020: Conforme portaria n° 357, de 22 de maio de 2020 que define o cronograma 

de atividades do Censo Escolar da Educação Básica de 2020, informamos que:   

 A migração de dados da situação do aluno do Censo Escolar 2020 foi finalizada com 

sucesso em 07 de abril de 2021.    

 O período de retificação da situação do aluno para conferência de eventuais 

inconsistências nas informações prestadas será:  

 Início: 22 de abril de 2021  

Final: 07 de maio de 2021  

O sistema EDUCACENSO está disponível para as escolas responderem o  “Questionário COVID 

19”. Pedimos que verifiquem as orientações no documento anexo: “Orientações para o 

preenchimento do Questionário”. O prazo para o preenchimento é 22/04/2021. 

Por fim, destacamos que este comunicado refere-se ao CENSO ESCOLAR 2020, dessa forma, 

referente ao CENSO ESCOLAR 2021, aguardar orientações.  

Dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Planejamento Escolar. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

FORMAÇÃO CAMINHOS PARA A CIDADANIA – Informamos que, a partir de hoje, as vídeoaulas 

estão disponíveis na plataforma da CCR. O curso será totalmente realizado na modalidade EAD, 

podendo ser acessado a qualquer momento no período de três meses. A equipe do instituto CCR 

encaminhará e-mail, para os inscritos, com o link para o primeiro acesso a plataforma. 

DIAGNÓSTICOS – Seguem as datas para o envio dos levantamentos realizados pelos docentes 

no decorrer dos bimestres: 



1º Bimestre: 03 de maio 

2º Bimestre: 05 de julho 

3º Bimestre: 04 de outubro 

4º Bimestre: 10 de dezembro  

Os arquivos devem ser encaminhados em formato digital para o e-mail 

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

 

 

ANEXOS 

 Decreto nº 7.6258 de 16 de abril de 2021. 

 

Arujá, 19 de abril de 2021. 

 

Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 
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