
Ofício Circular n.º 310/2017 – GESTOREMREDE/SEDUC    
Recife, 06 de outubro de 2017. 
  
Senhores 
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
  
Dando prosseguimento à Política de Formação Continuada da Rede Municipal de Ensino do Recife, 
informamos que, nos períodos de 19 a 21 de outubro/2017 (1º momento) e 09 a 11 de 
novembro/2017 (2º momento), ocorrerá o Encontro PAPO PEDAGÓGICO – Com a Palavra: 
Alfabetização, a ser realizado no Hotel Canárius, em Gravatá/PE. 

As inscrições estão garantidas para os Professores do Grupo Ocupacional Magistério (GOM) que 
lecionam em turmas da Educação Infantil (Grupos IV e V) e do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos 
do Ensino Fundamental) das 154 (cento e cinquenta e quatro) Unidades Educacionais Municipais 
participantes do PROLER, conforme listagem em anexo. 

Para tanto, solicitamos o acesso ao link: https://goo.gl/forms/igEygGlfYB3go4bc2, impreterivelmente, até 
o dia 10/10/2017 (terça-feira), a fim de efetuar a pré-inscrição para o Encontro, indicando no formulário 
quem participará em cada momento. As inscrições validadas serão divulgadas até o dia 16/10/2017 
(segunda-feira). 

Cada momento será vivenciado por 50% do corpo docente da Educação Infantil e 50% do corpo docente 
do Ensino Fundamental de cada Unidade Educacional. 

Diante do exposto, a Gestão da Unidade deverá verificar com os professores quais destes participarão em 
cada momento e como fará para garantir o dia letivo para as turmas dos mesmos. Cada professor poderá 
participar apenas de um dos momentos, mesmo que atuem em duas turmas em Unidade igual ou 
distinta. 

Ressaltamos que: 

1. considerando que o evento terá início às 19h, na quinta-feira (dia 19 de outubro ou 09 
de novembro), o dia letivo dos estudantes deverá ser garantido, tanto no turno da 
manhã quanto no turno da tarde; 

2. na sexta-feira (20 de outubro ou 10 de novembro), o dia letivo deverá garantido para os 
estudantes através da atuação dos Professores CTDs; 

3. o professor que atua no contraturno em turma que não se enquadre como público da 
proposta do evento, deverá articular com a gestão da Unidade Educacional a garantia do 
dia letivo dos seus estudantes, para que tenha sua inscrição validada. 

Salientamos que a Secretaria de Educação pretende proporcionar ação formativa coletiva fora do âmbito 
escolar para outros grupos, possibilitando, assim, novas experiências que enriquecerão o fazer nas 
unidades educacionais da Rede Municipal do Recife. 

Na certeza da importância desta atividade pedagógica, contamos com a participação de todos e nos 
colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através do telefone: 3355-
5935 (Gerência Geral de Projetos Pedagógicos – GGPP). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente.  
  
ALEXANDRE REBÊLO 
Secretário de Educação 
 

https://goo.gl/forms/igEygGlfYB3go4bc2








 

 


