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GESTÃO DE PESSOAS 

FOLGA TRE: Em atendimento aos esclarecimentos referentes à solicitação/deferimento de folgas 

oriundas do TRE, informamos que, conforme prevê a Lei nº 2482/12, Decreto 6666/16 e Decreto 

nº 6250/14: 

É de competência do superior hierárquico deferir o gozo de folgas do TRE, devendo sempre 

observar a oportunidade e conveniência e manutenção dos serviços, considerando que a presença 

do servidor na unidade escolar atende o interesse público, haja vista que este interesse se 

sobrepõe ao particular; 

Cabe à Gestão da Unidade Escolar zelar pelo cumprimento dos dias letivos e adotar providências 

para o atendimento aos alunos. Sendo assim, solicitamos especial atenção da Gestão na 

observância de pedidos de dois ou mais dias consecutivos (e aqueles que sejam antes ou após 

folgas abonadas e períodos sem aula), evitando, dessa forma, prejuízos pedagógicos. 

Diante do exposto, é necessário organizar cronograma para fruição das folgas pelos profissionais 

da Educação, atentando-se: 

a) Ao período de recesso escolar (atentar-se ao autorizar o gozo de dias consecutivos); 

b) Dias interpolados ou juntos com falta abonada; 

c) Finais de semana prolongados devido a feriados ou pontos facultativos; 

d) Sem prévio agendamento; 

e) Recesso escolar previsto em calendário escolar; 

f) Retorno de férias; 

g) Licenças previstas no artigo 93 da Lei 2482/12; 

A Secretaria Municipal de Educação de Arujá, observará as situações supracitadas diante das 

solicitações dos Gestores das Unidades Escolares; 

h) Prezar pela supremacia do interesse público. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PNLD 2022 EDUCAÇÃO INFANTIL: Informamos que as obras aprovadas para escolha do PNLD 

– Educação Infantil encontram-se disponíveis para análise da equipe gestora e do corpo docente 

no site do PDDE Interativo. Segue em anexo, guia do PNLD e “Passo a passo” para acesso às 

obras, que também podem ser acessadas por meio do link: 

https://drive.google.com/folderview?id=1vSF9naFv5ERgetSK4IBrqn4uoK83_xYq . 



Salientamos que o modelo de adesão adotado pelo munícipio foi o Material único para toda a rede 

e, neste momento, as escolas deverão apenas realizar análise dos materiais e aguardar 

orientações posteriores. Dúvidas podem ser sanadas com o Núcleo Pedagógico. 

 

 

ANEXOS 

 Guia PNLD 2022; 

 Manual Passo a Passo para acesso às obras. 

 

Arujá, 16 de agosto de 2021. 
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