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GABINETE 

TESTAGEM: Informamos que haverá a “repescagem” da testagem de COVID – 19, visando o 

atendimento ao profissionais da Educação que não o fizeram em primeiro momento. A referida ação 

se dará nos seguintes Polos: 

Data: 30/08 - segunda-feira 

EM Zilda Arns Neumann (Mirante) 

das 9h30 às 12h 

 

EM Prof. Eufly Gomes 

das 13h30 às 16h. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

“WEBINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA “A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS SUAS 

VERTENTES”: Convidamos os professores de Educação Especial e Intérpretes de Libras para 

participar do 2º Webinário da Educação Inclusiva promovido pela Diretoria de Ensino da Região de 

Jacareí, através da plataforma digital YouTube, conforme segue: 

Data: 28, 29 e 30 de setembro de 2021 

Horário: das 16h30 às 19h.  

Este evento tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelos professores de Educação 

Especial das redes públicas e particular de ensino jurisdicionadas à D.E. da região de Jacareí, tendo 

em vista os progressos alcançados com os estudantes, a partir de práticas pedagógicas que 

garantam o acesso e o direito à aprendizagem. 

As inscrições encerram-se no dia 02 de setembro de 2021 e devem ser efetuadas por meio de 

preenchimento do formulário e encaminhado para o e-mail dejacnpe@educacao.sp.gov.br . Seguem 

anexos regulamento e formulário de inscrição. 

JORNADA PEDAGÓGICA: Informamos aos profissionais do quadro do magistério e apoio 

pedagógico que nos dias 08, 09 e 10 de setembro ocorrerá a 1ª Jornada Pedagógica do munícipio. 

A jornada acontecerá em formato on-line e os encontros serão realizados por meio da plataforma 

http://vivace.apus.info/ no horário de labor de cada servidor.  

Solicitamos aos profissionais que verifiquem o acesso a plataforma utilizando login e senha 

encaminhados às unidades escolares, uma vez que, nos dias da formação, o registro de frequência 



individual será realizado através desta ferramenta. Por se tratar de dia letivo previsto em calendário, 

as atividades aos alunos devem ser garantidas remotamente. 

Segue anexa programação da Jornada. 

 

ANEXOS 

 Regulamento e ficha de inscrição - Webinário da Educação Inclusiva; 

 Jornada Pedagógica – Programação. 

 

Arujá, 27 de agosto de 2021. 

 

Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


