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MEMORANDO CIRCULAR Nº 01/2022 

“A cidade com a qual sonhamos passa pela escola.” 

 

Itapecerica da Serra, 01 de fevereiro de 2022. 

 

Aos Diretores das Unidades Escolares 

 

Assunto: Orientações iniciais para o ano letivo de 2022 

 

 Com o objetivo de alinhar os processos para o início das atividades nas Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Itapecerica da Serra em 2022, seguem algumas 

orientações. 

 

01) Cronograma de Retomada: primeira semana (02 a 04 de fevereiro) 

 

➢ 02/02 – Retorno da Equipe Administrativa. Os docentes, nesse primeiro dia, ficarão 

de prontidão, podendo ou não ser convocados pelas Unidades Escolares, de acordo 

com a realidade de cada uma. As escolas que não possuem o quadro de docentes 

completo, orientamos aguardar o processo de atribuição de Carga Suplementar 

para iniciar o processo de atribuição de classes da Unidade Escolar.   

 

• A U.E. deve manter-se aberta a partir dessa data para atendimento às 

demandas da comunidade conforme último Quadro Administrativo 

homologado em 2021. 

 

➢ 03/02 – Atribuição de Carga Suplementar e apresentação dos professores de Carga 

Suplementar nas Unidades Escolares. Observar a Instrução Normativa SE nº 

01/2022. 
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➢ 04/02 – Atribuição de Classes na U.E. dos professores titulares e dos professores 

que atribuíram em Carga Suplementar.  

 

• Planejamento da acolhida das famílias e dos alunos. Chamada da 

comunidade para a reunião inicial e esclarecimento em relação ao ano de 

2022.  

• Remanejamento de ASE’s: diante do processo de terceirização do processo 

de limpeza, que abrangerá inicialmente 29 U.E.’s, as servidoras devem 

comparecer na Secretaria de Educação, conforme distribuição abaixo, para 

fixar nova sede: 

 

Horário de 

Comparecimento 
Servidoras 

14h00 
Anice, Acácia, Arco-Íris (Santa Julia), Azaleia, Manacá e 

Sempre-Viva 

14h30 Álvaro e Ipê 

15h00 Araucária e Hortênsia 

15h30 
Edvard, Antonio Manoel, Arco-Íris (Centro), Belchior, 

Emiliano, Guilhermina, Jasmim, Octacílio e Uirapuru 

 

02) Cronograma de Retomada: segunda semana (07 a 11 de fevereiro) 

 

➢ Reunião de Pais 

 

• 07/02 – Educação Infantil  

• 08/02 – Ensino Fundamental 
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A escola deverá planejar a Reunião de Pais de forma escalonada, em diferentes 

horários para atendimento das turmas no decorrer do dia. 

 

• Incluir na Pauta da Reunião: 

 

✓ Retorno Presencial – Fase IV. Permanecemos debaixo da vigência do 

Decreto nº 3.243, de 08 de setembro de 2021: atendimento de 100% das 

matrículas ativas a partir deste ano. 

✓ Processo de Vacinação conforme calendário da Autarquia de Saúde. 

Estímulo à imunização junto aos pais; 

✓ Observância da manutenção dos protocolos sanitários; 

✓ Escolas em reforma: observar o alinhamento com o Diretor de Departamento 

para o início do ano letivo; 

✓ Formação de professores. Referir as formações continuadas que 

acontecerão durante o ano; 

✓ Avaliação Diagnóstica dos alunos da Rede – ocorrerá nos dias 17 e 18 de 

fevereiro; 

• Público-alvo: Maternal II, Jardim I e II, Ensino Fundamental. Explicitar 

a importância desse processo junto aos responsáveis para o 

mapeamento das habilidades e competências, algo que permitirá um 

melhor enfrentamento dos eventuais prejuízos sofridos em 

decorrência da suspensão das atividades presenciais.  

✓ Cartão Alimentação – Finalizou em dezembro de 2021. Com a retomada das 

aulas, os alunos voltam a consumir a Merenda na Escola; 

✓ Material escolar: aguardar divulgação da data para entrega; 

✓ Divulgação dos Horários de Atendimento da U.E.; 

✓ Horário da Educação Infantil: informar aos pais que a partir deste ano 

retornaremos com o horário normal de atendimento da Creche, conforme 

regulamentado na SED (Secretaria Escolar Digital). Horário de atendimento: 

08h00 às 17h00. 
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➢ Início das Aulas: 

 

 Educação Infantil Ensino Fundamental 

07/02 Acolhimento das famílias Formação de Professores 

08/02 Início da semana de 

adaptação 

Acolhimento das famílias 

09/02 Segundo dia de 

adaptação 

Início das aulas 

 

• Disponibilizar, através dos canais de comunicação estabelecidos com as famílias, 

material informativo. 

• A Secretaria de Educação possui material publicitário para reforço. Fazer uso. Em 

caso de personalização para a U.E., solicitar com 24 horas de antecedência à 

Diretora de Departamento de sua jurisdição. 

 

03) Outras datas importantes 

 

➢ Live com o Secretário de Educação: 08 de fevereiro, às 12h00. 

Portanto, em horário de HAEC. A Direção deve organizar um espaço para 

acomodação e acompanhamento de todos os integrantes do quadro do magistério. 

➢ Reunião de Diretores: 16 de fevereiro, às 10h00. 

Aguardar divulgação do local. 

➢ Calendário de Fevereiro/2022: será enviado em 02/02/2022. 
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 Desejamos um excepcional ano. Vamos, juntos, construir a cidade que 

desejamos, agentes transformadores que somos. 

 

 Atenciosamente, 

Equipe Gestora da SME 

 

 

 

   Keli Patrícia de Andrade Lopes                Cleonice Madalena Pereira                                      
  Diretora de Departamento da Educação Infantil                   Diretora de Departamento do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

Cícera Alessandra de Oliveira Castanha     Pedro Umbelino da Rocha Neto 
                  Diretora de Departamento de Educação Especial                          Diretor de Departamento Administrativo  
 

 

 

 

 

 

  Ubirajara de Godoy Brancaglione                 Bruna da Silva Souza 
        Diretor de Departamento de Apoio Pedagógico                                 Diretora de Departamento de Alimentação Escolar 

 
 

 

        Raphael Nunes Marques                          Márcio Bezerra Carvalho 
                              Assessor Especial 

                                                                                   Secretário de Educação 

 

 

 


