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Circular N° 51/2022 

GABINETE 

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS APMs – 

Informamos que representantes do Banco do Brasil entrarão em contato com as 

unidades escolares para realizar orientações quanto à abertura de conta para 

administração da verba oriunda do Programa de Transferência de Recursos Financeiros 

às Associações de Pais e Mestres (Lei n° 3.432/2021, regulamentada pelo Decreto n° 

7.959/2022). Todas as unidades escolares deverão preencher o modelo de ofício anexo, 

nomeando os responsáveis pela direção executiva e financeira, além de preencher as 

demais informações em destaque no arquivo. Após o preenchimento, os ofícios devem 

ser encaminhados ao e-mail que será informado pelo gerente durante o contato 

telefônico. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

RELATÓRIO INDIVIDUAL EDUCAÇÃO INFANTIL – Seguem anexas orientações para 

nortear os docentes no processo de redação dos relatórios de seus alunos. 

CICLO DE FORMAÇÃO – Em complemento à Circular n° 50/2022, informamos que o 

primeiro encontro do Ciclo de Formação Continuada 2022/2023 será realizado no Parque 

dos Ypês, localizado na Rua Fenacita, 500, Jardim Fazenda Rincão, na data e horários 

anteriormente informados. 

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – Solicitamos aos gestores e coordenadores que 

realizem, em conjunto com os professores do 5º ano, levantamento dos estudantes com 

maior defasagem na aprendizagem para que seja oferecido reforço em horário 

divergente ao que a criança está matriculada. A listagem dos alunos elegíveis ao reforço 

deve ser encaminhada por e-mail ao Núcleo Pedagógico até o dia 03 de agosto para que 

o programa se inicie, impreterivelmente, em 08 de agosto.  

As mediadoras de aprendizagem atuarão por duas horas no reforço/ recuperação de 

habilidades essenciais das 12h às 13h em dias a serem estabelecidos pela gestão 
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escolar e por vinte horas prestarão atendimento nas unidades escolares do município 

objetivando realizar recomposição das aprendizagens em defasagem , consequência do 

período pandêmico, em todas as classes da educação básica da rede municipal, além 

ainda de atuarem no reforço e recuperação das aprendizagens no turno de aula das 

classes do ensino fundamental.  

As profissionais estarão alocadas em unidades polo e a sua atuação poderá ser 

solicitada previamente, quando necessária nas demais unidades, mediante solicitação do 

gestor por meio do telefone: 11 97725-3259 (WhatsApp ou ligação) e e-

mail: beatriz.marcondes@multfacilcomercial.com.br  com cópia 

ao educ.gp@aruja.sp.gov.br 

 

ANEXOS 

 Orientações - Relatório Individual Pedagógico. 

 Modelo de ofício para abertura de conta. 

 

Arujá, 15 de junho de 2022. 

 
Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 
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