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Circular N° 53/2022 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

RESULTADO PRELIMINAR SAEB – Solicitamos que os gestores das unidades 

escolares do Ensino Fundamental consultem os resultados preliminares da Avaliação do 

SAEB, disponível em http://saeb.inep.gov.br/saeb/ e, em caso de divergência ou 

inconsistência, apresentem recurso, impreterivelmente, até 23 de junho. 

Segue anexo manual de orientação para consulta e interposição de recurso. 

CICLO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – O Ciclo de Formação 

terá início nos próximos dias e contará com assessoria pedagógica destinada aos 

gestores, além de lives e videoaulas destinadas aos docentes. Os encontros iniciais 

serão virtuais por meio da plataforma https://vivace.apus.info/login, cujo login é o CPF do 

profissional e a senha os seis primeiros dígitos do mesmo documento. Solicitamos 

especial atenção às datas dos agrupamentos para os encontros com os gestores e lives 

para os docentes, pois os conteúdos não serão gravados para acesso posterior, 

diferentemente das videoaulas, que poderão ser assistidas no período pré-estabelecido. 

Segue anexo cronograma inicial das formações para conhecimento e divulgação a toda a 

equipe gestora e docente. 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS APLICADORES DA ASA – Convocamos os 

assistentes de diretor e coordenadores pedagógicos que realizarão a aplicação da ASA 

na próxima semana (conforme o cronograma disposto no anexo da Circular n° 50/2022) 

para reunião de alinhamento que será realizada de acordo com as informações abaixo: 

 Data: 23 de junho;  

 Horário: 9h30min; 

 Link: https://meet.google.com/rbt-qexm-qkw. 

CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE INGLÊS – Convocamos os Professores de 

Inglês (com horário de labor na data abaixo) e os Coordenadores Pedagógicos para a 

Formação de Professores de Inglês do Município de Arujá – Anos Iniciais 1° ao 5° ano, 

que será realizada conforme segue: 

http://saeb.inep.gov.br/saeb/
https://vivace.apus.info/login
https://meet.google.com/rbt-qexm-qkw
https://meet.google.com/rbt-qexm-qkw
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 Data: 24 de junho;  

 Horário: das 9h às 13h; 

 Local: Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

ANEXOS 

 Guia de acesso ao resultado preliminar e recurso do Saeb; 

 Ciclo de Formação - Junho. 

 

Arujá, 21 de junho de 2022. 

 
Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 
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