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Ofício Circular nº  206 /2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                       Recife, 18 de outubro de 2022 

 
Senhores(as), 

 
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 

 

Assunto: Sondagem nas turmas do Grupo V (Educação Infantil); 1º, 2º e 3º anos (Anos Iniciais) 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, considerando as discussões de nosso último encontro 

formativo realizado em 07/10/22, com Coordenadores pedagógicos, e as orientações publicadas 

através do Ofício GR 063/2022, que trata da sondagem dos estudantes matriculados nas turmas de  

ANOS INICIAIS de cada escola. 

 

Solicitamos que cada docente realize o resgate do mapeamento de sua turma (Sondagem inicial) e 

a realização de uma nova  aplicação do instrumento de sondagem nas turmas do do Grupo V 

(Educação Infantil),  1º , 2º e 3º anos (Anos Iniciais). Sendo a ação extensiva às turmas dos 4º e 5º 

anos  do Ensino Fundamental. 

 

Sugerimos que a sondagem seja feita individualmente, um(a) estudante por vez, as crianças 

escreverão as palavras e a frase ditada de forma espontânea e sem preocupações com “certo” ou 

“errado”. Tendo em vista a concepção subjacente a esse tipo de atividade, as palavras selecionadas, 

inevitavelmente, serão do mesmo campo semântico, pensando no contexto da “Copa do mundo”  

apresentamos  as seguintes palavras: arquibancada, chuteira, torcida, bandeira, Brasil, Copa, time, 

jogo, gol e uma frase:  “A torcida estava animada”. 

 

O ditado das palavras deve seguir a ordem estipulada na lista, começando por uma palavra 

polissílaba, seguida de outras trissílabas, continuada por dissílabas e, finalizada, por uma 

monossílaba. Ao ditar, as palavras devem ser pronunciadas normalmente, evitando escandi-las, ou 

seja, NÃO marcando a separação das sílabas. Essa lógica de organização é importante porque as 

crianças que se encontram em conflito com relação ao número de letras podem não querer escrever 

palavras menores, ficando desmotivadas para dar continuidade à sondagem. 

 

Assim, tendo em mãos o resgate do mapeamento de sua turma (Sondagem inicial) e após a aplicação 

do instrumento de sondagem atualizado, os(as) professores(as)  Grupo V (Educação Infantil),  1º , 

2º e 3º anos (Anos Iniciais) deverão preencher o formulário- link com as informações. 

 

https://forms.gle/U7mmio9XprRQQkhY6  Ressaltamos que esse mesmo link,  também pode ser 

acessado por professores(as) do 4º e 5º anos. Pois embora o instrumento de sondagem dos níveis 

de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética tenha sido discutido no contexto da Formação do 

programa Primeiras Letras, consideramos de extrema relevância, que professores(as) das turmas de 

4º e 5º anos, realizem o resgate da sondagem inicial de sua turma, e uma nova sondagem, para 

estabelecimento de comparativo dos avanços das aprendizagens. 

 

https://forms.gle/U7mmio9XprRQQkhY6


PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

Av. Cais do Apolo, 925 – 4º andar – CEP: 50.030-230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9119/3355-9124 

E-mail: gestaopedagogicaadm@educ.rec.br  

 

O link estará disponível para preenchimento a partir do dia 18/10. Os instrumentos de Sondagem 

deverão ser aplicados de 18 a 31/10. 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone 3355-5964- Gerência de Alfabetização ou pelo 

e-mail gerencia.alfa@educ.rec.br 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 

para todas(os).   
 

 

Atenciosamente, 

 
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
 


