
Ofício Circular n.º 061/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC   

Recife, 22 de março de 2019. 

 

Senhores 

GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE 
 

A fim de dar continuidade às ações do recurso pedagógico Aprova Recife 2019, nas 

unidades de Anos Finais, encaminhamos, em anexo, o calendário de execução do 

projeto, referente ao primeiro semestre do ano corrente, bem como as orientações 

acerca da consolidação dos resultados dos testes simulados, que se realizará a partir da 

alimentação dos resultados dos (as) estudantes diretamente na plataforma Aprova 

Brasil, da Avalia Educacional. 

1.      Em relação à plataforma, o link de acesso é:projetoaprovabrasil.com.br 

2.      O acesso à plataforma nas unidades educacionais poderá ser realizado de duas 

formas: 

 Pela escola (gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores etc.) 
 
login: número do INEP da unidade educacional 
 
senha: quatro dígitos (os dois primeiros dígitos mais os dois últimos dígitos 

do número do INEP da unidade educacional) 

 Pelos professores 
 
login e senha da turma: Gerada automaticamente pela Avalia Educacional 

(deverá ser utilizada tanto pelo professor de Língua Portuguesa quanto o pelo 

professor de Matemática). 

3.      Os logins e as senhas das turmas serão encaminhados aos gestores escolares 

através de e-mail. 
4.      A Avalia Educacional disponibiliza o contato: 0800 7733990, a fim de 

esclarecer dúvidas ou resolver questões operacionais.  
 
 
 

Enfatizamos a importância da consolidação dos resultados dos simulados, por 

permitir que os professores registrem os resultados de seus alunos e, assim, 

obtenham os benefícios dos relatórios gerados pela plataforma, que possibilitam a 

análise e o planejamento de ações pedagógicas adequadas. Para facilitar a inserção 

das respostas dos estudantes nos simulados, sugerimos às escolas as seguintes 

estratégias: 

1. A aplicação do simulado será feita em duas datas em todas as unidades 

educacionais, sendo uma data destinada à realização do simulado de 

Matemática e a outra data destinada à realização do simulado de Língua 

Portuguesa, conforme consta no calendário anexado. 

http://flamingo.avaliadigital.com.br/


2. No Dia do Simulado Aprova Recife, os testes de Língua Portuguesa e de 

Matemática serão aplicados pelos professores constantes do horário escolar 

nessa data. 
3. Nas escolas regulares, o teste de simulado deverá ser aplicado ainda no 

primeiro horário de cada turno, após 30min reservados para o acolhimento dos 

estudantes. No caso das escolas em tempo integral, os testes de simulado 

deverão ser aplicados no período da tarde, garantindo o dia letivo. 
4. Após a realização dos testes, os estudantes serão liberados para que se realize 

um mutirão para a inserção, na plataforma Aprova Brasil, dos resultados dos 

estudantes pelos professores aplicadores, coordenadores pedagógicos e 

gestores escolares. 
5. Na ação do Dia do Simulado Aprova Recife. tanto de Matemática como de 

Língua Portuguesa, toda a escola deverá se empenhar, a fim de garantir a 

efetiva aplicação dos testes simulados, bem como o registro dos resultados dos 

estudantes na plataforma Aprova Brasil. 

 

Em caso de dúvidas, ligar para a Divisão dos anos finais (telefone: 3355-5959/5958) e 

falar com Ivanildo ou Flávia. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


