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Ofício Circular n.º 192/2019 GESTOR EM REDE/SEDUC      Recife, 17 de julho de 2018. 
 

 
 
Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
 

 

Dentro das Políticas de Rede da Secretaria de Educação do Recife, sua adesão ao processo de 

Avaliação Externa, promovido pelo Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco – 

SAEPE, tem contribuído com uma contínua melhoria dos seus processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Neste sentido, solicitamos que todas as escolas com turmas de 2º, 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental das turmas regulares, excluindo-se, portanto, as turmas de correção de fluxo (Se 

Liga, Acelera e Travessia), que preencham as planilhas, em anexo, com as informações 

atualizadas de cada uma das turmas da referida etapa de ensino, quanto ao número de 

estudantes de cada turma, incluindo o número de estudantes que apresentem algum tipo de 

necessidade específica (com ou sem laudo), Transtorno Global do Desenvolvimento e demais 

transtornos, conforme indicados no quadro anexado a esse ofício.  

As planilhas preenchidas deverão ser enviadas ao Núcleo de Avaliação do Recife – Nare, até o 

dia 31 de julho de 2019, através do e-mail: nare.saepe2019@gmail.com 

Esta ação visa a organização do processo de aplicação das provas do SAEPE para esta Rede de 

Ensino, pois  possibilita a definição do número de aplicadores necessário para a garantia do seu 

sucesso, com o atendimento aos estudantes com necessidades específicas e aos demais. 

Solicitamos que, em caso de novas matrículas e/ou transferências de estudantes, após o 

encaminhamento deste Censo Rápido, promovam as devidas modificações nos formulários, 

anteriormente enviados, reencaminhando-os para o mesmo endereço eletrônico, indicando a 

substituição e se certificando do recebimento pelo Nare, por meio do telefone: 3355-5966. 

Ademais, informamos que este ano a avaliação do SAEPE ocorrerá no dia 27 de novembro. 

Em caso de dúvidas, ligar para o Nare (3355-5966). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente,       
 
 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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