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Recife, 05 de  maio de 2016. 
 
Ofício Circular nº.  120 /2016 – GAB/SE 
 
Senhores Dirigentes e Coordenadores Pedagógicos,  

 

O Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco – SAEPE, avaliação em 
larga escala, é composto por algumas etapas, entre elas, a apresentação e 
disseminação dos resultados alcançados pelos sistemas estadual e municipais de 
Pernambuco, incluindo suas escolas, turmas e estudantes. 

Os resultados relativos à Rede Municipal de Ensino do Recife foram divulgados, 
no Seminário de Apropriação e Disseminação dos Resultados do SAEPE 2015, 
promovido pela Secretaria de Educação de Pernambuco/Caed, nos dias 15 e 16 de 
março próximo passado, tendo o Recife obtido as melhores médias de proficiência, em 
sua média histórica. 

Considerando esses resultados, a Secretaria de Educação do Recife, realizou no 
dia 26/04, um evento em que prestou homenagem às escolas que se destacaram em 
relação às médias de proficiência, índices de participação e variação positiva das 
médias. 

Nesse dia, foram entregues, às escolas presentes, login e senha para acesso aos 
resultados por estudante, escola e município. No tocante aos resultados por estudante, 
torna-se obrigatória a utilização desses login e senha.  

Informamos que algumas escolas não pegaram seus login e senha, estando os 
mesmos disponíveis, no Nare (CAP – Bloco A – 3º andar), no horário das 8h às 20h, ou 
através do e-mail: narerecife@gmail.com 

Em tempo, comunicamos que esses resultados, também, se encontram 
disponíveis, no portal www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, na aba “ACESSO 
RÁPIDO”, no link SAEPE para consultas e análises pertinentes. 

Na certeza de que essas ações implementadas vêm imprimir a qualidade 
necessária à educação ofertada aos estudantes da Rede Municipal de Ensino do 
Recife, enviamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
 
 

 
 

Senhores 
DIRIGENTES E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO RECIFE 
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