
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
Secretaria de Educação 

 

Ofício Circular nº 227/2022 - GESTOR EM REDE/SEDUC  Recife, 04 de novembro de 2022. 
 
Senhoras e Senhores 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Orientações relativas à aprovação nas turmas do Programa de Correção de Fluxo 
Escolar das Turmas de Alfabetização e Aceleração. 
 
A Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica, por meio da Divisão de Educação de Jovens 
e Adultos (DEJA), com base na Instrução Normativa N° 01/2016 e na Política de Ensino da 
Rede Municipal de Recife, informa que a avaliação da aprendizagem nas turmas de 
Correção de Fluxo – Alfabetização (antigo Se Liga) e Aceleração (antigo Acelera Brasil) 
terá como referência a Matriz Curricular do Programa e acontecerá em quatro 
momentos ao longo do ano, de acordo com o calendário escolar da Rede. 
 
Orienta-se que: 
 

1. O(a) professor(a) deverá preencher no diário online o campo parecer descritivo, 
informando notas, para cada componente curricular, aos estudantes oriundos dos 
3º, 4º e 5º anos;  

 
2. O(a) estudante da Alfabetização, prioritariamente, será encaminhado(a) para a 
Aceleração ou aprovado em seu ano de origem; podendo também ser acelerado(a) em 
até dois anos, caso apresente desempenho compatível, com validação no Conselho 
Pedagógico; 
 
3. O (a) estudante da Aceleração, prioritariamente, será acelerado, em dois anos (mesmo 
que oriundo do 5° ano), considerando o seu ano de origem com validação  no Conselho 
Pedagógico; ou, se não desenvolver as competências previstas, promovido para o ano 
subsequente. 
 
4. Havendo transferência, deverá constar no Histórico Escolar, no campo de observações, 
a Lei Federal nº 9.394/96, art. 24, inciso V, alíneas "b" e "c", anexando o parecer 
descritivo do diário online. 
 
Em caso de dúvidas,  estamos à disposição nos telefones 3355.5961/5960.  
 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 
Atenciosamente, 
 
  
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica  
Secretaria de Educação 


