
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

 

Ofício Circular nº 119/2022 –  GESTOREMREDE/SEDUC          Recife, 29 de junho de 2022. 

 

Senhoras e Senhores, 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 

Assunto: Pauta Pedagógica de JULHO/2022 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, é com grande satisfação que estamos dando continuidade às 

nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP) com 

a publicação da terceira de JULHO/2022.  

 

Nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS terão o propósito de ajudar no planejamento e execução das 

atividades pedagógicas de cada mês.  

 

Para isso, adotamos a seguinte estrutura:  

 

⬝ Informações por Assunto  

⬝ Cronograma Geral  

 

Aproveitamos para colocarmo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e 

orientações às escolas.  

 

Nosso desejo é que caminhemos juntos e juntas para fazer a melhor Educação que Recife pode 

ter!  

 

Que julho de 2022 seja um mês ótimo e desejo um excelente recesso!  

 

Atenciosamente,  

 

JULIANA GUEDES 

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 



PAUTA 
PEDAGÓGICA

Julho / 2022



Olá, profissionais da Educação!

Com nossos cordiais cumprimentos, é com grande satisfação que estamos dando continuidade 
às nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 
(SEGP) com a publicação da terceira de JULHO/2022.

Nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS terão o propósito de ajudar no planejamento e execução das 
atividades pedagógicas de cada mês.

Para isso, adotamos a seguinte estrutura:

• Informações por Assunto

• Cronograma Geral

Aproveitamos para colocarmo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e 
orientações às escolas.

Nosso desejo é que caminhemos juntos e juntas para fazer a melhor Educação que Recife 
pode ter!

Que julho de 2022 seja um mês ótimo e desejo um excelente recesso!

Juliana Guedes

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica

Apresentação



Estamos finalizando o 1º semestre de 2022, que certamente 
foi muito desafiador para todos que fazem a Secretaria de 
Educação do Recife.
Então, pensamos que este é um momento para refletirmos sobre nossa 
prática e todas as ações pedagógicas desenvolvidas no retorno às aulas 
presenciais em 2022, por isso, contamos com a colaboração de vocês 
para que possamos avaliar o que fizemos, identificar o que pode melhorar 
e propor alternativas para avançarmos pedagogicamente respondendo ao 
link da Pesquisa de Opinião - 1º Semestre 2022.

É muito importante sua participação e que você responda fazendo antes 
uma reflexão sobre os indicadores e analisando as evidências do aspecto 
pedagógico vivenciado no trabalho de sua escola.

Fechamento do  
1º Semestre de 2022



Pauta Pedagógica para Escolas  
de JULHO/2022 

 
Formações

A Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (Efer) tem orientado e 
coloca sua equipe de formadores à disposição para, durante os momentos de formação, es-
clarecer, socializar e tirar dúvidas dos professores sobre a Recomposição das Aprendizagens, 
assim como toda a equipe técnica da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP).

Nas formações, os professoras(es) em regência, que tiveram as formações previstas para mar-
ço/2022 remanejadas para julho/2022, poderão levar suas dúvidas sobre as estratégias peda-
gógicas e as publicações orientadoras (Matriz Curricular Prioritária, Planos Anuais, Cadernos 
de Orientação, Materiais de Apoio, etc.) para a Recomposição das Aprendizagens.

Síncronas e Presenciais
Em virtude da greve de professores(as) no mês de março/2022, algumas formações foram re-
programadas para o mês de julho/2022, no período de 01/07/2022 a 07/07/2022.

Dessa forma, no arquivo Formações_julho_22, você terá acesso às informações sobre datas, 
temáticas e formato do ciclo formativo, destinado a professores(as) regentes de turmas da:

•  Educação Infantil (Berçário ao Grupo III) em formato síncrono;

•  Ensino Fundamental Anos Iniciais (4º e 5º anos) e Correção de Fluxo - Aceleração em for-
mato síncrono;

•  Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) em formato presencial, com exceção do 
componente de Educação Física que será em formato síncrono;

•  Educação de Jovens e Adultos - Fase 1 em formato síncrono; e

•  Educação de Jovens e Adultos - Fase 2 em formato presencial.

Ainda no mês de JULHO, haverá publicação de Gestor em Rede informando todos os detalhes 
sobre a formação continuada para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) e Agentes de 
Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE).



Assíncronas
Continuação do itinerário formativo do Desenvolvimento Profissional do CAEd, a ser realiza-
do por gestores(as), vice-gestores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e equipes 
técnicas da SEGP, tendo como foco a apropriação e o uso de instrumentos avaliativos e a 
gestão do currículo em sala de aula, com certificação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e carga horária dimensionada de 90 horas, para fins de formação em exercício, 
até dezembro de 2022.

Para saber mais sobre o itinerário formativo do Desenvolvimento Profissional, acessar 
o Tutorial para acesso ao Desenvolvimento Profissional e o Guia de Implementação 90h 
Desenvolvimento Profissional.

Continuação do itinerário formativo do Alinhamento do CAEd, a ser realizado pelos professo-
res do 1º ao 9º ano, tendo como foco orientações em relação à condução pedagógica frente 
aos resultados das avaliações formativas, para fins de formação em exercício, até 31 de agosto 
de 2022.

Para saber mais sobre o itinerário formativo do Alinhamento, acessar o Tutorial para acesso ao 
Alinhamento.



Conselho Pedagógico

É o momento em que professores, coordenação e gestão se reúnem para discutir, avaliar as 
ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de 
ensino e do processo de aprendizagem dos estudantes.

As discussões, deliberações e decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos, 
tais como:

• Os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem.

• O trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem.

• A metodologia de trabalho utilizada pelo professor.

• O desempenho do estudante em todas as disciplinas.

• O acompanhamento realizado ao estudante no período temporal em avaliação.

• As situações de inclusão.

• As questões estruturais.

• Os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e outros.

Desejamos a todos um ótimo recesso!



01/07/2022 a 
07/07/2022 

Formação para professoras(es) em regência, que tiveram as formações 
previstas para março/2022, remanejadas para julho/2022. 

01/07/2022 a 
31/07/2022 

Continuação da formação assíncrona de DESENVOLVIMENTO PROFIS-
SIONAL na plataforma do CAEd/UFJF (90h) para gestores(as), vice-gesto-
res(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e equipes técnicas da SEGP.

01/07/2022 a 
31/08/2022

Adiamento da data para conclusão de formação assíncrona do ALINHA-
MENTO na plataforma do CAEd/UFJF (30h) para todos os(as) professo-
res(as) do 1º ao 9º ano, da EJA, da EMAD e profissionais em função téc-
nico-pedagógica (gestores/as escolares, coordenadores/as pedagógicos/
as e técnicos da SEGP).

04/07/2022 Conselho Pedagógico

08/07/2022 a 
22/07/2022 Recesso escolar

18/07/2022 a 
22/07/2022 

Formação Continuada para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) e 
Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE)

25/07/2022 Seminários de retorno no início do semestre letivo

26/07/2022 Início do 3º bimestre letivo

Cronograma Geral de JULHO/2022


