
Ofício Circular n.º 088/2017 – GAB/SEDUC                                 

Recife, 29 de março de 2017. 

  

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  
  
Considerando a Instrução Normativa nº 09/2016, que define os procedimentos para os Processos de 

Regularização de Vida Escolar dos estudantes do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

e orienta as escolas da Rede Municipal do Recife, especificamente em seu artigo 13, que dispõe acerca 

das competências da Unidade de Ensino acerca do processo de reclassificação por competência; 

Considerando a Instrução Normativa nº 02/2017, que altera a IN nº 09/2016; 

Divulgamos listagem com o RESULTADO FINAL referente ao processo de RECLASSIFICAÇÃO 

POR COMPETÊNCIA 2017 dos estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS. 

Registramos que a Divisão de Anos Iniciais analisou toda a documentação recebida das escolas e emitiu 

parecer para 176 (cento e setenta e seis) processos. Destes, 165 (cento e sessenta e cinco) 

foram DEFERIDOS e 11 (onze) foram INDEFERIDOS. 

Orientamos que, após verificação do resultado de cada unidade de ensino (em anexo), a gestão escolar 

ou coordenação pedagógica adote as seguintes providências: 

 Reclassificação DEFERIDA: estudante deve ser encaminhado de imediato para o ano e turma de 
destino; 

 Reclassificação INDEFERIDA: estudante deve ser mantido em 2017 no ano e turma de origem. 
 
Informamos que se encontram disponíveis na Divisão de Anos Iniciais a documentação 
pessoal dos estudantes, bem como o parecer técnico-pedagógico individual dos processos de 
reclassificação deferidos. 
 
Para esclarecimentos que se façam necessários quanto aos aspectos pedagógicos do 
processo, entrar em contato com a Divisão de Anos Iniciais (fones: 3355-5962/5963). No que 
se refere à regularização documental da vida escolar, entrar em contato com a Regional de 
sua jurisdição. 
 
Desde já, agradecemos a compreensão e solicitamos divulgação. 
 
  
Atenciosamente, 
  
 
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 
 
Secretaria de Educação do Recife 



 



 



 

 



 


