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Recife, 01 de junho de 2016. 
 
Oficio Circular nº 157/2016– GAB/SE 
 

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Conforme Ofício Circular  n
0
 156/2016-GAB/SE, informamos que na semana de 06 a 

10 de junho haverá formação para os coordenadores pedagógicos. O professor Arthur 
Galamba ministrará o minicurso Planejamento de aula: reflexão e compreensão, de 
acordo com o cronograma abaixo: 
 

Data Horário Atividade Local 

06 de junho 13h30 às 17h30 Workshop 1: objetivos de 
aprendizagem, atividades centradas no 
estudante, avaliação para a 
aprendizagem, diferenciação, ritmo de 
aula, abertura e encerramento de aula. 

Salas da Escola de 
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Educadores do 

Recife Professor 
Paulo Freire 

EFAER Professor 
Paulo Freire 

07 de junho 13h30 às 17h30 Workshop 2: “O que aprender, como 
aprender e como avaliar” no plano de 
aula. 

08 de junho 13h30 às 17h30 Workshop 3: Como abrir e encerrar 
uma aula? 
Diferenciação: E se alguns alunos 
aprendem mais rápido que outros? 

09 de junho 8h às 12h 
ou 

13h30 às 17h30 

Dando uma aula planejada. 
Dez coordenadores voluntários 
ministrarão aula nas unidades de 
ensino em que estão lotados. 

Unidades de Ensino 

10 de junho 8h às 12h Análise crítica das aulas observadas e 
encerramento do curso 

Auditório Dom Hélder 
Câmara da EFAER 
Professor Paulo 
Freire 

  
O professor Arthur Galamba solicita a colaboração de dez coordenadores 

pedagógicos, para que se disponham a ministrar aula a ser observada no dia 09 de junho. 
A aula será ministrada na unidade de ensino onde o coordenador estiver lotado. Aquele que 
se dispuser a ser observado, favor encaminhar nome, unidade de lotação e horário para 
efaer.paulofreire@educarecife.com.br  
 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado na sala dos professores 
ou em local de fácil acesso para sua ampla divulgação. Em caso de dúvidas, ligar para a 
Coordenação da EFAER Professor Paulo Freire, no telefone 3355-5870. 

Atenciosamente, 
 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
 
Senhores  
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
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