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Circular N° 001 / 2022 

GABINETE 

BOAS VINDAS – 2022: No início das atividades alusivas ao ano de 2022, desejamos à 

rede municipal de educação, um ano de prosperidade, repleto de conquistas e 

realizações. 

 

PLANEJAMENTO ESCOLAR 

ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: Em atendimento ao Decreto Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943 que aprova a Consolidação das Leis de Trabalho, bem 

como a Lei n° 2.482, de 18 de abril de 2012, que “Dispõe sobre o Estatuto, Plano de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do município de Arujá e 

dá outras providências”, e considerando a necessidade de organizar os procedimentos e 

atendimentos da Rede Municipal de Ensino, orientamos o que ora segue: 

 

1.  As classes e turmas das unidades escolares municipais serão organizadas, no 

tocante aos horários de atendimento, conforme segue: 

ETAPA DE ENSINO PERIODO HORÁRIO 

ENSINO   

FUNDAMENTAL 

MANHÃ 07h00 às 12h00 

TARDE 13h00 às 18h00 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

II 

(1ª e 2ª etapa) 

MANHÃ 08h00 às 12h00 

TARDE 13h00 às 17h00 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

I 

(creche) 

MANHÃ 

07h00 às 11h00 

ou 

08h00 às 12h00 

TARDE 13h00 às 17h00 

INTEGRAL 07h00 às 17h00 
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EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
NOTURNO 18h00 às 22h00 

 

1.1 Para a Educação Infantil II (1ª e 2ª etapa), quando da identificação da 

necessidade - mediante estudo de demanda, fica autorizada a organização 

dos horários da unidade em 03 (três) períodos, da seguinte forma: 

 Período da manhã: das 7h às 11h; 

 Período intermediário: das 11h às 15h; 

 Período vespertino: das 15h às 19h. 

 

1.2  Em caso de desenvolvimento de atividades em período integral, a Secretaria 

Municipal de Educação normatizará as adequações oportunamente; 

 
1.3   Os períodos de entrada e saída dos educandos deverão ser atendidos pelos 

professores titulares das turmas, sempre que possível. 

 

2. O horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) deverá ser organizado entre a 

segunda e a sexta-feira semanalmente, respeitando o limite de 1 (uma) hora diária.  

 

PERÍODO HORÁRIO 

(atendimento aluno e 

HA) 

HTPC 

MANHÃ 07h00 às 12h00 

 

12h00 às 13h00 

INTERMEDIÁRIO 11h00 às 16h00 16h00 às 17h00 

TARDE 13h00 às 18h00 18h00 às 19h00 

VESPERTINO 14h00 às 19h00 19h00 às 20h00 

NOTURNO 17h00 às 22h00 16h00 às 17h00 ou 

integrado aos demais grupos 
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2.1  Cada unidade escolar deverá atender a totalidade de seus docentes 

respeitando o limite de 2 (dois) grupos/horários, excetuando-se somente os 

casos de unidades em que sejam realizados os atendimento em 03 (três) 

períodos, onde fica autorizada a realização da quantidade de horários em 

igualdade ao número de turnos; 

 

  2.2    A formação de grupos deve respeitar a realização dos HTPC’s nos horários 

indicados, conforme segue: 

 

  2.3   Nos casos de impossibilidade de atendimento ao disposto no item 2.2,  o 

professor deverá solicitar, via protocolo da Prefeitura, autorização para 

realização de HTPC divorciado da jornada de trabalho. O setor responsável 

avaliará cada caso e emitirá parecer posterior; 

 

  2.4  Em relação às unidades com um membro na gestão, na organização semanal 

dos HTPC’s, deverá ser garantido o mínimo de 02 (duas) horas dirigidas com 

a participação do gestor; 

 

   2.5   As Unidades escolares com dois ou três membros na equipe gestora 

deverão garantir as 03 (três) horas semanais dirigidas com a participação de 

um dos gestores; 

 

   2.6  O(s) horário(s) do HTPC deverão garantir atendimento a todos os 

professores atribuídos na unidade. A presente regra aplica-se em casos de 

ingresso de profissionais ao longo do ano letivo; 

 

3.  No tocante ao horário de labor dos profissionais das equipes gestoras, 

orientamos: 

3.1      Unidade escolar com 1 (um) profissional: deverá ser organizado de forma 

que, semanalmente, ao menos uma vez, seja garantido o atendimento nas 
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entradas e saídas dos educandos. Incluem-se neste item as unidades com 

coordenador pedagógico não exclusivo; 

 

3.2     Unidade com 02 (dois) ou 03 (três) profissionais: deverá ser organizado de 

forma que seja garantido o atendimento em todas as entradas e saídas dos 

educandos; 

 

4.  No tocante ao horário de labor dos profissionais responsáveis pelo atendimento 

nas secretarias de escola, orientamos: 

 

4.1      Unidade Escolar com 01 (um) profissional: deverá ser cumprido o horário 

das 8h às 17h; 

 

4.2        Unidade Escolar com 02 (dois) ou mais profissionais: deverá ser garantido 

atendimento em todas as entradas e saídas dos educandos; 

 

5. As Declarações de Acúmulo e Não-Acúmulo de cargos deverão ser protocolizadas 

no setor de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação até o dia 25 

de fevereiro de 2022. 

 

 

Arujá, 05 de janeiro de 2022 

Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


