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Ofício Circular n.º 112/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC                 Recife, 03 de maio de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 

Informamos a Reabertura do Ciclo 2019 do PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 

PMALFA. 

Salientamos que o PMALFA vem integrar a Política de Ensino da Rede, que tem como perspectiva 

o alfabetizar letrando. Deste modo, ressaltamos que não defendemos o método fônico e que 

daremos continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Programa de Letramento do Recife – 

PROLER, por meio do Projeto Alfaletrando, que utiliza a metodologia específica a fim de levar o/a 

estudante a se apropriar da leitura e da escrita, de forma competente e sistematizada. Além disso 

utilizando materiais pedagógicos como o PRAVALER (Práticas de Vivências de Alfabetização e 

Letramento do Recife), que tem se constituído em mais um recurso didático a ser utilizado no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes  

Para confirmação da adesão das Redes e Escolas, que participaram do PMALFA em 2018, os 

gestores devem acessar o Sistema CAED e preencher o formulário disponível para confirmação da 

ADESÃO ao PMALFA 2019. 

As escolas que aderiram ao Programa, em dezembro de 2018, deverão repetir todo o procedimento: 

entrar no PDDE INTERATIVO, localizar o card de adesão e confirmar novamente a sua 

participação. O prazo para adesão e confirmação é até 10 de maio de 2019 (sexta-feira).  É 

necessário desbloquear o pop-ups do computador, para seguir no acesso ao sistema.  

Em caso de dúvidas, ligar para o Núcleo de Alfabetização e Letramento – NALE (telefone 3355-

5964 ou por meio do e-mail maisalfabetizacaorecife@gmail.com) e falar com Marilda Sobral. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS  
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica  

Secretaria de Educação  
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