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ADMINISTRAÇÃO 

PDDE – Webinar: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) promove, nos dias 5 
e 6 de maio, Webinar sobre as Ações Integradas ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
Voltado para presidentes e demais integrantes das unidades executoras das escolas, além de 
técnicos, gestores educacionais e comunidade escolar em geral. O encontro virtual visa orientar e 
esclarecer dúvidas dos participantes.   

Haverá palestras sobre como utilizar os recursos das ações agregadas do PDDE, além de 
orientações sobre como criar uma unidade executora e realizar consórcios entre escolas. O evento 
também contará com a participação de um representante do Banco do Brasil, que falará sobre o 
gerenciador financeiro do programa. 

Para participar, os interessados precisam se inscrever previamente através do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu633kpjNpOUyfqn6AfnQrDBRjIxkSMBA8SNnPNQZ1tfhZIA/viewform . 
No formulário de inscrição, há um campo para encaminhar as principais dúvidas e 
questionamentos sobre os assuntos a serem tratados no encontro.  
O webinar será transmitido pelo canal do FNDE no YouTube e pelo portal de educação 
corporativa da autarquia.  

 

 

MANUTENÇÃO ESCOLAR 

E-MAIL PARA CONTATO: Informamos que a partir da presente data, o contato com este 

Departamento será realizado através do endereço de email institucional: 

educ.manutencaoescolar@aruja.sp.gov.br. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PLANTÃO PRESENCIAL – Fica autorizado o retorno dos plantões para atendimento 

pedagógico no âmbito das unidades escolares municipais, a saber: para além da oferta de 

materiais, roteiros de atividades, prestar atendimento presencial exclusivamente aos alunos que 

não foram alcançados por meios digitais.  

Os plantões deverão ser semanais ou quinzenais, conforme a necessidade e organização do 

gestor. O servidor deverá cumprir a carga horária total de labor no dia do plantão.  

Salientamos a necessidade de orientar as famílias, em relação aos protocolos sanitários vigentes, 

a fim de evitar aglomerações, garantindo a segurança de todos.   



FORMULÁRIO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - Com a finalidade de atender à adequações 

apontadas pelo Ministério Público, seguem anexas orientações para modificações necessárias no 

formulário de registro de frequência que deverá ser utilizado, impreterivelmente, a partir da 

próxima semana. 

PDDE INTERATIVO - PNLD LIVRO: De acordo com o Informe 15/2021 – COARE/FNDE (anexo), 

informamos que está disponível para atualização a ferramenta “Acessibilidade”, com a finalidade 

de informar se há usuário do sistema Braille nas unidades de Ensino Fundamental. O prazo final 

para atualização é 07 de maio. 

 

ANEXOS 

 Formulário de registro de frequência; 

 Informativo 15/2021 – COARE/FNDE. 

 

Arujá, 30 de abril de 2021. 

 

Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


