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CIRCULAR Nº 065 / 2021 

 
 

GESTÃO DE PESSOAS 

MONITORAMENTO: Com o retorno das aulas de forma híbrida na rede municipal de ensino a 

partir de 02 de agosto de 2021, esta Secretaria, no intuito de efetuar um monitoramento do 

contágio pela doença compatível com a Covid 19, orientamos aos gestores que estejam atentos à 

todas notificações surgidas, encaminhando para o Gestão de Pessoas, cópia dos resultados de 

exames PCR positivos e/ou negativos dos funcionários, a fim de auxiliar na contenção da doença. 

Para complementação dos dados solicitados, pedimos que nos encaminhe planilha contendo os 

nomes dos servidores que já foram imunizados com as duas doses da vacina bem como, as que 

tomaram somente uma e estão aguardando o intervalo para a segunda dose e os que recusaram a 

vacina. 

 
 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CALENDÁRIO AMBIENTAL / PROGRAMA VERDEAZUL: A educação ambiental, instituída por 

Lei em nosso município e nos currículos escolares, é uma importante ferramenta de transformação 

social e de incentivo à preservação ambiental, em escala local e global. A fim de cumprir 

cronograma do Programa “Município VerdeAzul”, solicitamos às unidades escolares que 

encaminhem ao Núcleo Pedagógico, aos cuidados do professor Rodrigo Gonçalves, até o dia 17 

de setembro, informações relacionadas a projetos de educação ambiental trabalhados na escola, 

sejam esses finalizados ou em andamento, e que abranjam os seguintes temas: 

a) Práticas sustentáveis em alimentação, energia ou habitação; 

b) Importância da biodiversidade; 

c) Proteção de nascentes e da água; 

d) Queimada urbana; 

e) Fragilidades e potencialidades do uso do solo; 

f) Importância do tratamento de esgoto; 

g) Coleta seletiva. 

Ressaltamos que as informações e dados a serem prestados serão utilizadas exclusivamente para 

a redação dos relatórios que compõem a documentação que o município entregará ao referido 

Programa. 

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas por meio dos telefones: 



(11) 4653-1845 - Secretaria de Meio Ambiente 

(11) 96179-3626 (whatsapp) - Cássio Responsável pelo Programa 

(11) 4655-8003 – ramal 222 Núcleo Pedagógico 

 

Arujá, 12 de agosto de 2021. 

 

Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


