
Ofício Circular nº.99 /2016 – GAB/SE  

Senhores Gestores,  

Considerando que o processo anual de avaliação dos estudantes para a Reclassificação por Competência na Rede Municipal de Ensino 
do Recife encerrou em 08/04/2016, e que algumas escolas já encaminharam às Divisões de Ensino os processos de reclassificação para 
apreciação e Parecer Técnico, comunicamos que segue anexa a SEGUNDA relação do resultado dos processos de reclassificação por 
competência analisados pelas Divisões de Ensino, constando a identificação das unidades educacionais, a relação nominal dos estudantes 
que se submeteram ao processo, bem como a situação de cada pleito indicando o deferimento ou indeferimento. 

Registramos que nos casos dos estudantes que obtiveram deferimento do processo, o reposicionamento para o ano/módulo de 
destino está autorizado e deverá ser garantido de imediato. 

Porém, nos casos de indeferimento do processo de reclassificação, os estudantes deverão permanecer no ano/módulo em que estão 
devidamente matriculados e cursando. 

Solicitamos à equipe gestora que compareça à Divisão de Ensino responsável pelo processo para receber a devolutiva da 
documentação, bem como o Parecer Técnico Pedagógico que deverá ficar arquivado na pasta do estudante. Para os esclarecimentos que se 
fizerem necessários, sobre estas questões, contactar a Divisão de Anos Iniciais (Fones: 3355-5962/5963), Divisão de Anos Finais (Fones: 
3355-5958/5959) e Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Fones: 3355-5960/5961). 

No que se refere às providências documentais da Regularização de Vida Escolar, cada unidade de ensino deverá tratar com a 
Regional de sua jurisdição: Regional 1 (Fone: 3355-5921), Regional 2 (Fone: 3355-5969), Regional 3 (Fones: 3355-5950/5951) e Regional 4 
(Fone: 3355-5991). 

Informamos, ainda, que em breve divulgaremos a relação final dos processos de reclassificação analisados e aproveitamos para reforçar 
que a primeira listagem foi publicada, no Gestor em Rede, através do Ofício Circular nº 91/2016, em 12/04/16.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

Atenciosamente,  

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 



 


