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Recife, 04 de abril de 2016. 
 
 
Ofício Circular nº. 86 /2016 – GAB/SE 
 
 
Senhores Dirigentes e Coordenadores Pedagógicos, 

A Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições, resolve 
disponibilizar, em anexo, as orientações e os instrumentos avaliativos para os 
componentes de Língua Portuguesa e Matemática. Os mesmos serão utilizados 
no processo de reclassificação dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos 
(Módulo III para o IV), visando rever e alterar a classificação por competência desses 
estudantes. 

Ressaltamos que os instrumentos avaliativos dos demais componentes 
curriculares deverão ser elaborados pela própria unidade educacional, no sentido de 
garantirmos que os estudantes sejam avaliados em todos componentes. 

As escolas deverão encaminhar ofício à Divisão de Educação de Jovens e Adultos 
(DEJA) ATÉ O DIA 08 de ABRIL, constando, em anexo, a seguinte documentação: 

1.    Instrumentos avaliativos originais de todos os componentes curriculares; 

2.    O Parecer Pedagógico do estudante devidamente assinado pelo professor 
da turma de origem e da de destino, bem como do Coordenador Pedagógico 
ou Gestor Escolar, conforme modelo em anexo; 

3.    Cópia do Cadastro Escolar do estudante; 

4.    Cópia de documento de identificação do estudante. 

Será de inteira responsabilidade da equipe gestora e coordenação pedagógica da 
Unidade Educacional a não realização da reclassificação por competência, por motivo 
do descumprimento do prazo de envio da documentação à DEJA, não sendo 
autorizada a reclassificação por competência após esta data. 

Solicitamos ampla divulgação do presente documento junto aos coordenadores 
pedagógicos e professores. 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Divisão de Educação de 
Jovens e Adultos (Fones: 3355-5960/5961). 

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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