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Recife, 28 de setembro de 2016. 
 
 
Oficio Circular nº 309/2016– GAB/SE 
 
 
Senhores Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e Professores 
que atuam com o Travessia Recife, 

 

A Secretaria de Educação, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, 
implantou, em 2015, o Travessia Recife, programa de correção de fluxo destinado a 
estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA - Fase II. O referido programa entra em fase de conclusão no ano de 2016; e, para 
tanto, realizaremos a quarta e última formação continuada para os professores, 
supervisores e equipe técnica que atuam com o Travessia Recife. 

Os momentos formativos orientam os professores e supervisores do Projeto 
Travessia Recife na ministração de aulas e desenvolvimento de atividades vinculadas à 
Metodologia Telessala, na perspectiva de correção de fluxo, que tem como objetivo 
corrigir a distorção idade/ano dos estudantes com até dois anos de defasagem escolar 
do Ensino Fundamental – Anos Finais e da EJA - Fase II.  

  A formação em tela acontecerá no período de 03 a 07 de outubro e nos dias 10, 
11, 13 e 14 do mesmo mês, no horário de 18h às 22h, na Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Educadores do Recife – EFAER – Professor Paulo Freire.  
Vale ressaltar que os estudantes, durante este período, entrarão de recesso.  

Solicitamos ampla divulgação deste Ofício Circular para todos os professores das 
unidades de ensino que atuam no Programa Travessia Recife 

Em caso de esclarecimentos (dúvidas) sobre esse evento, entrar em contato com 
a Divisão de Educação de Jovens e Adultos - DEJA: 3355-5961. 

Na certeza do empenho de todos, para que possamos dar visibilidade às boas 
práticas pedagógicas desenvolvidas na rede municipal de ensino do Recife, 
apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, 
 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

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


