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Ofício Circular n.º 191/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC         Recife, 12 de julho de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  
 

Considerando o calendário letivo 2019, que prevê o início do segundo semestre em 22 de julho 

com a realização de Encontro Pedagógico envolvendo os profissionais que atuam na Rede 

Municipal de Ensino do Recife, seguem orientações para a organização das atividades nos dias 

22 e 23/07/2019.  

 

22/07/2018 – 2ª feira 
(ENCONTRO PEDAGÓGICO) 

SEGMENTO ATIVIDADES LOCAL 

Educação 

Infantil 
Estudo e Avaliação de Contexto da Educação Infantil 

 
- A apresentação da proposta de trabalho tem a intenção de 

avaliar o contexto da Educação Infantil nas unidades 

educacionais.  

- De acordo com o quantitativo de professores e demais 

profissionais da unidade educacional, propor subgrupos para 

leitura, reflexão e respostas sobre as questões referentes às 

dimensões e indicadores da Avaliação de Contexto da Educação 

Infantil (Anexo 1 – Texto para subsidiar estudo e Anexo 2 – 

questionário para preenchimento). 

- Cada subgrupo fará uma síntese coletiva, com as respostas em 

único questionário e socializará uma das dimensões no grande 

grupo. Ao final, este material será entregue ao coordenador 

pedagógico ou ao gestor. 

- A unidade educacional necessitará consolidar as respostas em 

um único questionário, com identificação (nome da unidade 

educacional), seguido de ata de presença de todos que realizaram 

a atividade.  

- Esse material subsidiará a unidade educacional, para que sejam 

planejadas ações de fortalecimento da rotina na Educação 

Infantil. 

 

Para a Educação Infantil em escolas regulares: De acordo com 

o quantitativo das turmas/professores, a atividade poderá se 

realizar individualmente ou em grupo, portanto não se aplica a 

orientação de subgrupos. 

 

Encaminhamento Geral: Importante fazer a devolutiva das 

respostas/questionários e atas, até o dia 23/08/2019, para a 

Divisão de Educação Infantil, seja por meio eletrônico 

(digitalizado) pelo e-mail: dei@edu.rec.br com o título 

DEVOLUTIVA DA AVALIAÇÃO DE CONTEXTO ou 

entregar presencialmente nos Fóruns de Coordenadores 

Unidades 
Educacionais 

(conforme turno 
de lotação) 

 

 

 
Mais 

informações:  

Ligar para a 
Divisão de 
Educação 
Infantil  

(3355-5956 / 
3355-5967) 

 

mailto:dei@edu.rec.br
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Pedagógicos que ocorrerão no mês de agosto/2019. 

Ciclo de 

Alfabetização 

(1º ao 3º ano) 

 

 

 

- Analisar o mapa de consolidação das aprendizagens, com vista 

a identificar os direitos que apresentam maior índice de erros por 

parte dos estudantes, assim como os estudantes que apresentam 

maior dificuldade em  relação à aprendizagem. 

- Elaborar, um Plano de Ação  especificando as estratégias para 

auxiliar a turma a avançar na apropriação dos direitos que 

apresentarem maior índice de erros, assim como a auxiliar o/a 

estudante que apresentar maior dificuldade de aprendizagem. 

- Elaborar um Plano de Ação especificando as estratégias para 

auxiliar os estudantes que apresentam bons resultados de 

aprendizagem, visando contribuir para o avanço contínuo da 

aprendizagem. 

- Analisar os Cadernos do PRAVALER para melhor 

entendimento da dinâmica de utilização dos mesmos. (Consultar 

Ofício Circular nº 88/2019 – GESTOREMREDE) 

Unidades 

Educacionais  

(conforme turno 

de lotação) 

 

 

 

Mais 

informações:  

Ligar para a 

Divisão de Anos 

Iniciais  

(3355-5962 / 

3355-5963)   

Ensino 

Fundamental 

(4º e 5º ano) 

1º momento:  

- Refletir coletivamente sobre as estratégias de ensino 

considerando a trajetória pedagógica vivenciada durante o 1º 

semestre, tendo como foco a continuidade das ações exitosas, 

bem como o planejamento de novas ações visando à superação 

das dificuldades apresentadas e os avanços significativos na 

aprendizagem dos estudantes; 
- Refletir acerca dos resultados das avaliações do 1º semestre 

(avaliações diagnósticas, simulados do Aprova Recife, avaliações 

bimestrais). 

 

2º momento: 

- Analisar o status das metas traçadas coletivamente no Plano de 

Ação, avaliando as ações já alcançadas e as que poderiam ser 

potencializadas para o êxito do mesmo; 

- Analisar o mapa das cores (levantamento das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes), propondo coletivamente ações 

pedagógicas que visem à superação das dificuldades 

apresentadas; 

- Analisar os resultados do 1º e 2º Simulados do Aprova Recife, 

pontuando os descritores com maiores erros e acertos e traçando 

estratégias para o sucesso da aprendizagem dos estudantes; 

- Com base nas proposições apontadas, planejar coletivamente 

estratégias pedagógicas objetivando o avanço na aprendizagem 

dos estudantes utilizando os recursos disponíveis na Rede 

(PRAVALER, Aprova Recife, Mesas Educacionais, jogos 

pedagógicos com foco na alfabetização, livros de literatura 

infantil entre outros recursos pedagógicos).  

 

Encaminhamento Geral: Solicitamos que estes 
encaminhamentos sejam enviados à Divisão de Anos Iniciais 
(DAI), até o dia 31/07/2019, para o e-mail:  
divisaodosanosiniciais@gmail.com 

Unidades 

Educacionais 

(conforme turno 

de lotação) 

 

 

 

Mais 

informações:  

Ligar para a 

Divisão de Anos 

Iniciais  

(3355-5962 / 

3355-5963)   

mailto:divisaodosanosiniciais@gmail.com
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Ensino 

Fundamental 

(6º ao 9º ano) 

Encontro das Escolas Municipais de Anos Finais do Recife 

Tema: Avaliação acolhedora, planejamento escolar e o 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais: um caminho 

certo para a excelência acadêmica. 

 

As inscrições serão disponibilizadas para os Professores II e 

Equipe Gestora lotados nas escolas de Anos Finais.  

Solicitamos o acesso ao link abaixo, impreterivelmente, até o dia 

18/07/2019 (quinta-feira), a fim de efetuar a inscrição para o 

Encontro, que será validada automaticamente pelo sistema.   
 

https://forms.gle/akuib9VjVpXWiEFL9 
 

Ressaltamos que: 

1. O Encontro será realizado em horário integral (7h30min às 

17h30min), na Escola de Formação de Educadores do Recife 

Professor Paulo Freire. O início, no turno da manhã, será às 

7h30min e, à tarde, às 13h30min; 

2. A Equipe Gestora deve garantir a presença dos Professores 

na atividade. 

Escola de 

Formação de 

Educadores do 

Recife Professor 

Paulo Freire 

 

 

 

Mais 

informações:  

Ligar para a 

Divisão de Anos 

Finais  

(3355-5958 / 

3355-5959) 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

01 - Analisar os resultados alcançados no primeiro semestre  

letivo pelas metas e objetivos traçados coletivamente no Plano de 

Ação da Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

02 - Discussão e apresentação do perfil de entrada / saída dos 

estudantes da EJA (perfil sociocultural e de aprendizagem para 

orientar o planejamento didático da turma); 

03 - Apresentar cronograma das ações realizadas do Projeto 

Empreendedorismo e Patrimônio e do Projeto Cultura e 

Patrimônio, a serem trabalhados nas turmas da EJA;  

04 - Apresentar cronogramas dos projetos a serem socializadas na 

Feira de Conhecimentos. 

 

OBS.: Solicitamos que as ações planejadas sejam encaminhadas, 

até o dia 05/08/2019, para o e-mail: eja.pcr@gmail.com  

Unidades 

Educacionais 

 

 

 

Mais 

informações:  

Ligar para a 

Divisão de 

Educação de 

Jovens e Adultos  

(3355-5960 / 
3355-5961) 

23/07/2018 – 3ª feira 

(ENCONTRO PEDAGÓGICO) 

V Seminário da Política de Ensino da Rede Municipal do Recife: Currículo na Prática 

 Os inscritos no Seminário deverão comparecer no turno em que foi realizada a inscrição.  

 Os que não realizaram a inscrição no Seminário devem dirigir-se à unidade educacional de lotação 
e dar continuidade às atividades/discussões do dia 22/03/2019. 

 

Contamos com a ampla divulgação e a participação de todos nas atividades indicadas.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


