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GESTÃO DE PESSOAS 

REQUERIMENTO DE ABONADA: Solicitamos a atenção dos gestores para a entrega dos 

requerimentos anuais de abonadas (impresso atualizado) de todos os professores e demais 

integrantes do quadro do magistério, agendada para o período de 04 a 08 de outubro de 2021, neste 

Departamento, conforme orientações abaixo:  

 No ato da entrega, os requerimentos deverão estar organizados em ordem alfabética. Cada 

Unidade Escolar deverá efetivar a entrega, via memorando, constando a relação nominal 

(nome completo sem abreviatura) e os devidos cargos (sem abreviatura) de todos os 

profissionais lotados na referida unidade escolar; 

 Apresentar as abonadas com preenchimento de janeiro a setembro de 2021, mesmo 

daqueles profissionais que se encontram afastados;  

 Em todos os requerimentos de abonadas devem constar: assinatura do profissional do 

magistério, o carimbo da Unidade Escolar, carimbo e assinatura do Diretor de Educação 

Básica ou do Assistente de Diretor de Escola, com o respectivo deferimento das abonadas 

em todos campos necessários; 

 Encaminhar as cópias dos atestados médicos, juntamente com os requerimentos de 

abonada; 

 Os professores de áreas específicas, com atuação em mais de uma unidade escolar, deverão 

entregar os requerimentos de abonadas de todas as unidades escolares em que atuam; 

 Não serão recebidas as abonadas com ausência de carimbo e assinatura do gestor 

responsável e assinatura do professor e carimbo da unidade escolar;  

 Não serão aceitos requerimentos de abonadas com rasuras e corretivos; Os gestores 

deverão realizar a entrega dos referidos requerimentos em atendimento ao cronograma 

anexo. 

 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CONCURSO LOGOTIPO DO SELO VERDE AMBIENTAL DE ARUJÁ: Considerando que 

encontram-se abertas as inscrições para o concurso do selo verde ambiental, que consiste na 

criação de um logotipo a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente na relação ao 

comércio e empresas, certificando o compromisso destes com a sustentabilidade e preservação 



ambiental, solicitamos que fomentem, junto aos educandos dos 5ºs anos, a participação no referido 

concurso. 

Registramos que o concurso prevê premiação a seus vencedores e cada participante poderá 

apresentar até dois desenhos para as categorias Geral e Específica (Empresa, ONG, Condomínios, 

Pessoa Física e Escolas).  

Período de inscrição na escola: 01 a 15 de setembro. 

As escolas deverão selecionar três desenhos e suas respectivas inscrições e encaminhar até o dia 

27 de setembro ao Núcleo Pedagógico, aos cuidados do professor Rodrigo. 

Seguem anexos edital com regulamento do concurso, ficha de inscrição e modelo para criação do 

logotipo. 

PNLD EDUCAÇÃO INFANTIL: Informamos que o registro de escolha dos materiais destinados à 

Educação Infantil foi prorrogado até o dia 03 de setembro devido à instabilidade no sistema PDDE 

Interativo. 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO: Em virtude da Jornada Pedagógica que ocorrerá nos dias 08, 09 e 

10 de setembro, ficam canceladas a Reuniões de Alinhamento com os gestores e Coordenadores 

previstas para estas datas. 

 

ANEXOS 

 Cronograma de entrega – Abonadas; 

 Edital – Concurso SMMA; 

 Ficha de inscrição; 

 Modelo para criação do logotipo. 

 

Arujá, 31 de agosto de 2021. 
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