
Ofício Circular n.º 115/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC        
 Recife, 13 de abril de 2018. 

  
Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  
Com o intuito de intensificar ações pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de 
habilidades de compreensão leitora e competência matemática, a Secretaria de 
Educação está divulgando, em anexo, o cronograma de ações 
do projeto Aprova Recife destinado às turmas de 6º a 9º anos do Ensino 
Fundamental de todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino do 
Recife. 

Para a efetivação das ações do referido projeto, seguem informações acerca dos 
materiais a serem utilizados: 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
Caderno 1 Aprova Recife 

- Anos Finais – 
Língua Portuguesa 

  
Caderno 1Aprova Recife 

- Anos Finais - 

Matemática 

Caderno 2Aprova Recife 

- Anos Finais – 
Língua Portuguesa 

  
Caderno 2 Aprova Recife 

- Anos Finais - 

Matemática 

Caderno 3 Aprova Recife 

- Anos Finais –  
Língua Portuguesa 

  
Caderno 3Aprova Recife  

- Anos Finais -

 Matemática 

Caderno 4 Aprova Recife 

- Anos Finais – 
Língua Portuguesa 

  
Caderno 4 Aprova Recife 

– Anos Finais - 

Matemática 

Os Cadernos de Língua Portuguesa e Matemática, distribuídos nas unidades 
educacionais, são consumíveis e, preferencialmente, deverão ser utilizados na sala de 

aula e guardados nas dependências da unidade escolar, desde que haja condições para 
armazená-los. 

Os Guias do Professor estão sendo entregues aos docentes nos momentos de 
apresentação do projeto na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor 

Paulo Freire. 

Salientamos a importância do cumprimento dos prazos indicados no anexo às  ações 
previstas: resolução das lições dos  cadernos, aplicação dos simulados, consolidação de 
dados dos simulado na Plataforma Aprova Brasil, análise dos resultados e 
intervenção/correção do simulado com o estudante, participação dos professores nas 
formações oferecidas pela Editora Moderna. 

Para mais esclarecimentos, entrar em contato com a Divisão de Anos Finais, através do 
e-mail: divisaoanosfinais@gmail.com ou pelos telefones: 3355-5958 / 5959. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e contamos 
com a participação e envolvimento de todos para o êxito do projeto. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 
  

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

mailto:divisaoanosfinais@gmail.com


 

 

 



 


