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Circular N° 49/2022 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PROCEDIMENTOS COVID-19 – Com a proximidade do início do inverno, enfrentaremos, 

consequentemente, um período de aumento nos registros de síndromes gripais, somado 

ao surgimento de novos casos de Covid-19. Desta forma, a Secretaria Municipal de 

Educação, em consonância com orientações oriundas da Secretaria Municipal de Saúde 

e do Centro de Vigilância Epidemiológica orienta que as unidades escolares 

recomendem e promovam: 

• A utilização de máscaras de proteção individual a todos os estudantes maiores de 

três anos e profissionais lotados na unidade; 

• A desinfecção dos ambientes (salas de aula, refeitórios e demais dependências com 

circulação de alunos) ao término das atividades e/ou utilização; 

• A higienização das mãos periodicamente, sobretudo ao ingressar no ambiente e 

antes das refeições. 

No que tange aos afastamentos, apenas os profissionais ou alunos que tiverem 

diagnóstico positivo devem cumprir o isolamento, respeitado o período indicado em 

atestado médico. Nesse caso, todos os contactantes devem ser orientados para que 

observem o surgimento de sintomas gripais para que possam procurar o serviço de 

saúde, se necessário. 

Reiteramos que, conforme consta da circular n° 06/2022, na eventualidade de 

desconforto por parte da família em encaminhar a criança à escola durante o período de 

até sete dias, para observação de sintomas, os responsáveis poderão requerer à direção 

da unidade escolar compensação dessas ausências posteriormente. 

É importante, ainda, destacar que quaisquer casos suspeitos devem ser encaminhados 

ao serviço de saúde para correta avaliação, pois o período pelo qual passamos inspira 

maiores cuidados. 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO – Convocamos um representante da gestão das 

unidades escolares para comparecerem, no dia 13 de junho, à reunião de alinhamento 
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na Secretaria Municipal de Educação, nos horários a seguir:  

• Ensino Fundamental (inclusive escolas com atendimento à educação Infantil): 9h30min;  

• Educação Infantil (CMEI e EMEIA): 13h30min. 

 

TECNOLÓGICO 

PROGRAMA PREFEITURA DIGITAL – Conforme informado às unidades escolares via 

e-mail, a Prefeitura de Arujá iniciou a implantação do Sistema de Processo Digital. 

Reforçamos que a ferramenta será o meio de comunicação oficial entre as secretarias, 

departamentos e setores, além de constituir o canal oficial entre a Administração Pública 

e os cidadãos, conforme consta do Decreto n° 7.985, de 30 de maio de 2022. Sendo 

assim, faz-se necessário que todos os servidores que receberam seus dados de usuário 

e senha realizem o curso dentro da plataforma para que estejam aptos a utilizarem o 

novo sistema a partir de 01/07/2022, data em que seu uso passará a ser obrigatório e os 

documentos impressos serão abolidos. Por fim, solicitamos que os servidores que 

porventura não receberam seus dados de acesso entrem em contato através do e-mail: 

educ.nucleotecnologico@aruja.sp.gov.br.  

 

Arujá, 10 de junho de 2022. 

 
Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 
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