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Ofício Circular nº 139/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                               Recife, 29 de julho 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 AGOSTO/2022 
 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, é com grande satisfação que estamos dando continuidade à 
publicação de nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 
(SEGP) com a de AGOSTO/2022. 
 
Nossas PAUTAS PEDAGÓGICAS têm o propósito de ajudar no planejamento e execução das 
atividades pedagógicas de cada mês. 
 
Para isso, adotamos a seguinte estrutura: 
 

⬝ Informações por Assunto (Ações e Formações) e 

⬝ 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 agosto de 2022 seja um mês ótimo e cheio de realizações para a gente! 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 



PAUTA 
PEDAGÓGICA

Agosto / 2022



Olá, profissionais da Educação!

É com grande satisfação que estamos dando continuidade à publicação de nossas 
PAUTAS PEDAGÓGICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 
(SEGP) com a de AGOSTO/2022.

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

• Informações por Assunto (Ações e Formações) e

• 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 agosto de 2022 seja um mês ótimo e cheio de realizações para a gente!

Juliana Guedes

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica

Apresentação



Ações
01 a 12/08/2022 – Período de Preenchimento das Informações do 
Programa Criança Alfabetizada
Dando continuidade às ações do Programa Criança Alfabetizada, apresentamos o 
cronograma das ações para o mês de agosto.

De 01/08/2022 até 05/08/2022

Professores de Grupo 4 e Grupo 5 precisarão: 

•  Baixar a planilha Acompanhamento Pedagógico | Pré-escola - 4 e 5 anos | 
Coordenador(a) Pedagógico(a): ANEXO 1 - Coordenador Pedagógico Educa-
ção Infantil.xlsx

•  Preencher a planilha junto com seu coordenador pedagógico

•  Enviar a planilha preenchida para seu coordenador(a) pedagógico 

Professores do 1º e do 2º ano precisarão: 

•  Preencher os respectivos links

 Professores 1º ano – link: https://forms.gle/rXRKuExYnLQs32A86

 Professores 2º ano – link: https://forms.gle/aJG3kD4AKzhWPR8d8

•  Enviar as respostas para seu coordenador(a) pedagógico

Quando enviar as respostas do formulário, automaticamente, cada professor recebe-
rá uma cópia das respostas em seu e-mail que encaminharão para seu coordenador 
pedagógico até o dia 05/08/2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/rXRKuExYnLQs32A86
https://forms.gle/aJG3kD4AKzhWPR8d8


De 01/08/2022 até 12/08/2022

Coordenadores Pedagógicos precisarão:

Em relação às turmas de Grupo 4 e Grupo 5

• Baixar a planilha Acompanhamento Pedagógico | Pré-escola - 4 e 5 anos | 
Coordenador(a) Pedagógico(a): ANEXO 1 - Coordenador Pedagógico Educa-
ção Infantil.xlsx

• Preencher a planilha junto com os professores de Grupo 4 e Grupo 5

• Enviar a planilha preenchida para o e-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br

Em relação às turmas de 1º e 2º ano

• Localizar os e-mails com as respostas do professores das turmas de 1º e 2º ano

• Preencher os respectivos links com as informações consolidadas

Coordenadores 1º ano – link: https://forms.gle/gMDDXFsWqBKSXpEC6 

Coordenadores 2º ano – link: https://forms.gle/v2eAEJHRPTahnEt28 

 Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização (GALF)

 Contato: 3355-5964 / E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaMDT_mUtHN04nfjd7SY28q29XCo-TUm/edit?usp=sharing&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=
mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=


01 a 31/08/2022 – Aplicação da 2ª Sequência de Atividades Digitais
No período de 01 a 31/08/2022 deverá ser a aplicação da 2ª Sequência de Atividades 
Digitais para os(as) estudantes do 1º ao 9º ano com o propósito de prepará-los para a 
3ª Avaliação Formativa do Saere na Plataforma do CAEd (https://avaliacaoemoni-
toramentorecife.caeddigital.net/).

A aplicação e a realização da 2ª sequência de atividades digitais pelos estudantes do 
1º ao 3º ano deverá ser conforme as possibilidades estruturais de cada unidade edu-
cacional, mas pelos estudantes do 4º ao 9º ano de forma obrigatória. Para orientar 
os estudantes a acessarem a plataforma, segue o Tutorial de Acesso do Estudante 
Sequência Digital_Recife.

Essas informações são as mesmas que as da 1ª sequência de atividades, publicadas 
no GR 108/2022.

Cabe ressaltar que esta sequência fica disponível apenas para os estudantes, ne-
nhum outro perfil possui acesso. 

Os resultados serão divulgados em até 15 dias úteis após a finalização da aplicação.

 Qualquer dúvida: Núcleo de Avaliação do Recife (NARE)

 Contato: 3355-5966 / E-mail: narerecife@educ.rec.br 

https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
https://drive.google.com/file/d/1XDFNIR6stassYW7QG2yoL84bE1dHraVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDFNIR6stassYW7QG2yoL84bE1dHraVW/view?usp=sharing
mailto:narerecife%40educ.rec.br%20?subject=


01 a 31/08/2022 – 1ª Fase da Olimpíada Mirim Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 
No período de 01 a 31/08/2022, acontecerá a 1ª Fase da Olimpíada Mirim da Olimpía-
da Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Esta é uma ação dirigida 
aos(às) estudantes do 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas 
municipais, estaduais e federais de todo país, com o intuito de estimular e promover o 
estudo da Matemática.

Segue o cronograma detalhado:

•  01 a 20/08/2022 – Disponibilização do material de provas no site da OBMEP (ht-
tps://olimpiadamirim.obmep.org.br/)

•  22 a 26/08/2022 – Recebimento das provas no Centro Administrativo Pedagógico 
(CAP) – Bloco A, 1º andar,  Divisão de Anos Iniciais (sala 13)

•  30/08/2022 – Realização da prova da 1ª Fase da Olimpíada Mirim da OBMEP

•  31/08/2022 a 12/09/2022 – Correção das provas da 1ª Fase 

•  31/08/2022 a 13/09/2022 – Inserção das notas dos/as estudantes classificados/
as para a 2ª Fase 

 Qualquer dúvida: Divisão de Anos Iniciais (DAI)

 Contato: 3355-5962 / E-mail: daief@educ.rec.br

https://olimpiadamirim.obmep.org.br/
https://olimpiadamirim.obmep.org.br/
https://olimpiadamirim.obmep.org.br/
mailto:daief%40educ.rec.br?subject=


01 a 31/08/2022 – Agendamento Online para Acompanhamento e 
Orientação Pedagógicas pelas Técnicas da Gerência de Educação 
Especial (GEE) às Escolas
O atendimento da Gerência de Educação Especial (GEE) às escolas é realizado pelo 
Núcleo de Acompanhamento Pedagógico (NAP) por meio de agendamento que pode 
ser feito por telefone, meio eletrônico, reuniões on-line e presenciais e de acordo com 
a demanda e/ou necessidade da escola.

Nas visitas às escolas, as técnicas do NAP podem acompanhar, orientar, dar su-
porte pedagógico e tirar dúvidas nas questões relacionadas à inclusão de todos os 
estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação; além das 
questões relacionadas às Salas de Recursos Multifuncionais, tecnologias assisti-
vas, salas regulares bilíngues para estudantes surdos e demais ações da Educação 
Especial Inclusiva. Cabe esclarecer que cada escola possui uma técnica pedagógica 
de referência para essas ações. Informamos ainda que o acompanhamento pedagó-
gico se estende aos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Além disso, as técnicas orientam as escolas a inserirem e/ou atualizarem os dados 
dos estudantes com deficiência na Semeweb e no diário online das professoras dos 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). A previsão para conclusão dessa de-
manda é 19/08/2022.

É a partir dessas visitas que o NAP se articula com os demais núcleos da GEE para 
planejamento de ações inclusivas e atendimento às demais demandas das escolas. 

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


02 e 03/08/2022 – Encontro Presencial na Efer para Professores do 
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Os encontros com os professores do AEE será por Regional para momento de refle-
xão, orientação e oficinas sobre a ação pedagógica inclusiva, seguindo o cronograma:

•  02/08/2022 pela manhã e à tarde – Professores do AEE lotados em escolas das 
Regionais 1 e 2; e

•  03/08/2022 pela manhã e à tarde – Professores do AEE lotados em escolas das 
Regionais 3 e 4.

Essa ação é uma reflexão teórico-prática da ação docente, fruto da análise do acom-
panhamento pedagógico e das solicitações dos referidos professores relacionados às 
atividades do cotidiano escolar.

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

05/08/2022 às 14h – Lançamento do Ondatec 2022
O Ondatec 2022 tem como objetivo preparar as(os) estudantes dos 9º ano e Travessia 
das escolas da rede municipal para:

•  participar de VESTIBULARES para ingressarem em instituições com ensino técnico 
e/ou profissional, como Escolas Técnicas Estaduais (ETE´s), Escolas de Referência 
em Ensino Médio (EREM´s) com profissional integrado, Instituto Federal de Pernam-
buco (IFPE), Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), SESI e SENAI;

•  melhorar da PROFICIÊNCIA em avaliações externas, como SAEB e SAEPE; e

•  fomentar o projeto de vida do estudante.

 Qualquer dúvida: Gerência de Anos Finais e Educação Integral (GEIAF)

 Contato: 3355-5957 / E-mail: geiaf@educ.rec.br

mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=
mailto:geiaf%40educ.rec.br?subject=


06, 13, 20 e 27/08/2022 – Aulões Presenciais aos Sábados do 
Ondatec 2022
O Ondatec acontece aos sábados com aulões presenciais de Língua Portuguesa e 
Matemática.

Os estudantes ainda se preparam, durante a semana, assistindo às aulas no aplicati-
vo do EducaRecife e no canal do YouTube e realizando os simulados na UniRec.

Neste ano, o Ondatec conta com uma novidade: fomentar o projeto de vida do estudante.

 Qualquer dúvida: Gerência de Anos Finais e Educação Integral (GEIAF)

 Contato: 3355-5957 / E-mail: geiaf@educ.rec.br

08/08/2022 – Etapa Intermunicipal do 12º Concurso Ler Bem (on-line)
O Concurso Ler Bem O Concurso Ler Bem é uma ação promovida pela Associação 
Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e tem como objetivo o incenti-
vo à leitura e o estímulo ao comportamento leitor. Participam do concurso estudantes 
do 4° ano do Ensino Fundamental com idade entre 8 e 10 anos de todos os municí-
pios do estado de Pernambuco.

O estudante Erick Raymond, da Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira – Regional 4, 
venceu as duas etapas da Rede Municipal e será nosso representante na semifinal do 
concurso que ocorrerá no dia 08/08/2022.

 Qualquer dúvida: Divisão de Anos Iniciais (DAI)

 Contato: 3355-5962 / E-mail: daief@educ.rec.br

mailto:geiaf%40educ.rec.br?subject=
mailto:daief%40educ.rec.br?subject=


08/08/2022 às 19h na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus – 
Palestra para EJA do Rolê Empreendedor
A palestra do Rolê Empreendedor que tem por objetivo inspirar adolescentes a sonhar 
com um futuro melhor e motivá-los a buscar sempre realizar esse sonho, superando 
todas as dificuldades e participarão os estudantes da EJA das escolas:

•  Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus

•  Escola Municipal General San Martin

•  Escola Municipal Engenho do Meio

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

09/08/2022 – Entrega do KIT Pedagógico para as Salas Regulares 
Bilíngues para Surdos
Entrega simbólica de materiais adaptados em Libras para estudantes e professores 
das salas regulares bilíngues para surdos da Escola Municipal Rozemar de Macedo 
Lima na manhã do dia 09/08/2022.

Os materiais do KIT foram construídos pela equipe técnico-pedagógica da GEE e é com-
posto por:

•  Caderno de Atividades Bilíngues de Libras e Português;

•  Catálogo Libras 2022;

•  Projeto GEOLIBRAS; e

•  Projeto Observando, Manipulando, Jogando e Aprendendo.

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

mailto:deja%40educ.rec.br?subject=
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


10/08/2022 – Plantão Pedagógico
Considerando o plantão pedagógico como espaço de diálogo entre as famílias e 
as(os) professoras(es) sobre as aprendizagens das(os) estudantes, destacamos a 
importância do momento para:

•  Educação Infantil: evidenciar desafios e avanços na perspectiva do desenvolvi-
mento integral de cada criança, tendo como base os objetivos e direitos de apren-
dizagens e desenvolvimento, tais como brincar, participar, expressar, explorar, 
conviver e conhecer-se, de acordo com a faixa etária dos grupos infantis;

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação Infantil (DEI)

 Contato: 3355-5957 / E-mail: dei@educ.rec.br

•  Ensino Fundamental (Anos Iniciais, Anos Finais, Correção de Fluxo): acolher e 
realizar a devolutiva aos familiares dos(as) estudantes sobre a evolução das apren-
dizagens dos(as) estudantes, considerando as etapas vivenciadas, no 1º semestre, 
com as estratégias de Recomposição das Aprendizagens utilizadas;

 Qualquer dúvida: Divisão de Anos Iniciais (DAI)

 Contato: 3355-5962 / E-mail: daief@educ.rec.br 

 Qualquer dúvida: Divisão de Anos Finais (DAF)

 Contato: 3355-5959 / E-mail: dafef@educ.rec.br

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

mailto:dei%40educ.rec.br?subject=
mailto:daief%40educ.rec.br?subject=
mailto:dafef%40educ.rec.br?subject=
mailto:deja%40educ.rec.br?subject=


•  Educação de Jovens e Adultos (EJA): realizar a devolutiva aos estudantes so-
bre a evolução de suas aprendizagens, considerando as etapas vivenciadas, no 1º 
semestre; e

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

•  Educação Especial: sugerir a reflexão, quanto ao caráter inclusivo nesse mo-
mento, percebendo o estudante como um todo, integral, dinâmico em instrumentos 
avaliativos individual e coletivo, nas suas possibilidades, desafios, avanços e o 
planejamento de ações que efetivem a participação de todos os estudantes com 
deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação matriculados em todas 
as atividades escolares, levando em consideração a sensibilização em relação às 
singularidades nas ações pedagógicas, bem como incentivando o trabalho em par-
ceria entre professores de sala de aula e do Atendimento Educacional Especializa-
do (AEE), de modo a acolhê-los afetivamente e oportunizar um processo de ensino 
e aprendizagem ajustados à cada realidade, garantindo seu bem estar, pertenci-
mento e os direitos de construção das habilidades.

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

10/08/2022 às 14h – Reunião Presencial na Efer com Gestores das 
Escolas Conveniadas
A reunião acontecerá no dia 10/08/2022, às 14h, na Efer, e tem os objetivos de:

•  instrumentalizar os procedimentos administrativos;

•  orientar sobre prestação de contas;

•  realização a comunicação de informes;

•  instruir quanto às matrículas 2023 na RMER; e

•  repassar orientações para o 1º Termo Aditivo da parceria.

mailto:deja%40educ.rec.br?subject=
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


 Qualquer dúvida: Gerência de Alfabetização, Letramento, Educação Infantil e 
 Anos Iniciais (GALEIAI)

 Contato: 3355-5947 / E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br

10/08/2022 às 18h30 – Evento Alusivo ao Dia da Superdotação
No dia 10/08/2022, das 18h30 às 20h, de forma presencial na Efer, com palestra e 
noite de autógrafos alusivo ao Dia da Superdotação na EFER para familiares, respon-
sáveis e estudantes do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação 
(NAAHS) Recife

A programação do evento contará com:

•  Palestra “Aspectos Sociocognitivos e Afetivos dos Superdotados” com a psicóloga 
e coordenadora do Núcleo, Thiane Araújo;

•  Recreação para os estudantes participantes;

•  Divulgação e autógrafos dos livros produzidos após Sarau/2021 e da produção 
literária do estudante Gustavo Nunes.

As ações do referido Núcleo tem por objetivo realizar o Atendimento Educacional Es-
pecializado Suplementar a estudantes com o Altas Habilidades/Superdotação, através 
da Unidade de Atendimento ao Professor (UAP), e a formação sobre o conceito das 
Altas Habilidades/Superdotação, identificação e estratégias pedagógicas para pro-
fessores de qualquer rede de ensino e da Unidade de Atendimento à Família (UAF). 
Ainda realiza escuta e oferece suporte socioemocional aos familiares de estudantes 
matriculados no Núcleo.

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

mailto:gerencia.galeiai%40educ.rec.br?subject=
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


11/08/2022 – Participação das Escolas do Projeto DA CIRANDA 
DA EJA PARA A CIRANDA DA VIDA: o Pensamento Freireano nas 
Práticas Pedagógicas da EJA
O Projeto DA CIRANDA DA EJA PARA A CIRANDA DA VIDA: o pensamento freireano 
nas práticas pedagógicas da EJA busca construir uma narrativa formativa e reflexiva 
acerca da compreensão do pensamento freireano como instrumento de ampliação do 
repertório social, cultural e educacional dos estudantes das turmas de Educação de 
Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife.

Objetivo Geral: Promover uma experiência estética e educativa a partir do conheci-
mento da biografia de Paulo Freire e das bases do pensamento e filosofia freireana. 

Objetivos Específicos:

•  Conhecer a biografia e representação social do legado de Paulo Freire;

•  Fortalecer a importância dos processos de alfabetização;

•  Refletir sobre consciência social e leitura de mundo;

•  Construir narrativas das aprendizagens construídas no projeto.

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

mailto:deja%40educ.rec.br?subject=


12/08/2022 – Encontro Pedagógico Presencial na Efer para 
Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que 
Atuam com Estudantes Cegos
Dando continuidade às ações específicas aos professores do AEE que atendem estudantes 
cegos, esse encontro terá ações de treinamento, orientações e práticas com tecnologias 
assistivas disponíveis na rede, sugestão de adaptação de atividades e entrega de materiais 
para uso pedagógico diário.

Aproveitamos para informar o fluxo para ampliação de material que as escolas que pre-
cisam ampliar material para estudantes com baixa visão: a escola deverá enviar ofício 
com o material a ser reproduzido em formato ampliado em anexo para o email educa-
cao.especial@educ.rec.br.

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

12/08/2022 às 10h – Reunião online para Execução do PDDE/Sala 
de Recursos com GEE, SEPLAN e Gestores das Escolas (50) em 
Processo de Execução dos Recursos do PDDE
Esta reunião será no formato online e tem o propósito de orientar os gestores das 
escolas e ajudar aqueles que ainda estão em processo de execução dos recursos 
do PDDE/Sala de Recursos.

É um momento de realinhamento, esclarecimento de dúvidas, encaminhamentos e to-
mada de decisões para efetivar a qualificação das Salas de Recursos Multifuncionais 
e a Educação Inclusiva.

Reunião do PDDE/Sala de Recursos

Sexta-feira, 12 de agosto · 10:00 até 11:00am

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/jrq-qnkv-xer

mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=
https://meet.google.com/jrq-qnkv-xer


Relação das escolas participantes:
•  CMEI Ana Rosa Falcão de Carvalho

•  Escola Municipal Alto da Bela Vista

•  Escola Municipal Alto do Maracana

•  Escola Municipal Alto Santa Terezinha

•  Escola Municipal Ana Maurícia Wanderley

•  Escola Municipal Andre de Melo

•  Escola Municipal Antônio Heráclio do Rego

•  Escola Municipal Beato Eugênio Mazenod

•  Escola Municipal Campina do Barreto

•  Escola Municipal Casa dos Ferroviários

•  Escola Municipal Célia Arraes

•  Escola Municipal de Tejipió

•  Escola Municipal Diná de Oliveira

•  Escola Municipal do Barro

•  Escola Municipal do Jordão

•  Escola Municipal do Sancho

•  Escola Municipal dos Coelhos

•  Escola Municipal Doutor Ebenezer Gueiros

•  Escola Municipal Educador Paulo Freire

•  Escola Municipal Engenheiro Umberto Gondim

•  Escola Municipal General San Martin

•  Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar

•  Escola Municipal Inês Soares de Lima

•  Escola Municipal Jardim Monte Verde

•  Escola Municipal João XXIII

•  Escola Municipal Luiz Vaz de Camões



•  Escola Municipal Lutadores do Bem

•  Escola Municipal Maria Adelaide de Barros

•  Escola Municipal Maria de Sampaio Lucena

•  Escola Municipal Mário Melo

•  Escola Municipal Marluce Santiago da Silva

•  Escola Municipal Menino Jesus

•  Escola Municipal Monteiro Lobato

•  Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar

•  Escola Municipal Novo Mangue

•  Escola Municipal Olindina Monteiro de Oliveira Franca

•  Escola Municipal Padre José Mathias Delgado

•  Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão

•  Escola Municipal Pedro Augusto

•  Escola Municipal Poeta Carlos Pena Filho

•  Escola Municipal Poeta Joaquim Cardoso

•  Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira da Cruz

•  Escola Municipal Prof Jandira Botelho Pereira da Costa

•  Escola Municipal Professor Aderbal Galvão

•  Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves

•  Escola Municipal Professor João Francisco de Souza

•  Escola Municipal Professor José Soares da Silva

•  Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira

•  Escola Municipal Professor Manoel Torres

•  Escola Municipal Professor Moacyr de Albuquerque

•  Escola Municipal Professora Helia Maria Pereira

•  Escola Municipal Professora Maria da Paz Brandão Alves

•  Escola Municipal Santa Maria



•  Escola Municipal São Cristóvão

•  Escola Municipal UR 05

•  Escola Municipal Vila Sésamo

•  Escola Municipal Virgem Poderosa

•  Escola Municipal Waldemar Valente

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

12/08/2022 às 19h no Compaz da Caxangá – Palestra para EJA do 
Rolê Empreendedor
A palestra do Rolê Empreendedor que tem por objetivo inspirar adolescentes a sonhar 
com um futuro melhor e motivá-los a buscar sempre realizar esse sonho, superando 
todas as dificuldades e participarão os estudantes da EJA das escolas:

•  Escola Municipal Darcy Ribeiro

•  Escola Municipal Mércia Albuquerque

•  Escola Municipal da Iputinga

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

http://educacao.especial@educ.rec.br
mailto:deja%40educ.rec.br?subject=


15/08/2022 às 8h30 e às 14h – Encontro Pedagógico Presencial
Encontro presencial na Efer com gestoras(es) ou vice-gestoras(es) e coordenado-
ras(es) pedagógicas(os) dos diferentes segmentos, para orientações e alinhamentos 
para o segundo semestre letivo seguindo o cronograma:

•  15/08/2022 às 8h30 – Escolas com turmas de ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS e 
EJA das Regionais 1 e 2 e

•  15/08/2022 às 14h – Escolas com turmas de ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS e 
EJA das Regionais 3 e 4.

 Qualquer dúvida: Gerência de Apoio Pedagógico (GEAP)

 Contato: 3355-5965 / E-mail: gerenciadeapoiopedagogico@educ.rec.br

16/08/2022 a 23/08/2022 – Encontros On-line Síncronos entre 
Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP) e Coordenadoras(es) 
Pedagógicas(os) para Acompanhamento Pedagógico com Foco na 
RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Com a finalidade de compreender o desenvolvimento das estratégias para a recom-
posição das aprendizagens, a equipe técnica do Núcleo de Coordenação Pedagógica 
(NCP) realizará encontros on-line com coordenadoras(es) pedagógicas(os) das unida-
des escolares de anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Nos encontros, serão 
apresentados relatos de coordenadoras(es) com experiências inspiradoras, e oportu-
nizados momentos para discussão sobre os pontos de atenção, desafios e possibilida-
des. Para participar, acessar:

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas Integrais de 
ANOS FINAIS
Terça-feira, 16 de agosto · 3:30 até 5:00pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/hzv-kcgs-ufz 

mailto:gerenciadeapoiopedagogico%40educ.rec.br?subject=
https://meet.google.com/hzv-kcgs-ufz 


Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas Regulares de 
ANOS FINAIS
Quarta-feira, 17 de agosto · 3:30 até 5:00pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/ttd-tggy-gqf 

 

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS INI-
CIAIS das RPAs 1 e 2 
Quinta-feira, 18 de agosto · 9:00 até 10:30am

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS das RPAs 1 e 2 
Quinta-feira, 18 de agosto · 2:00 até 3:30pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf 

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 3 
Sexta-feira, 19 de agosto · 9:00 até 10:30am

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 3 
Sexta-feira, 19 de agosto · 2:00 até 3:30pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

https://meet.google.com/ttd-tggy-gqf 
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf 
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf


Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 4 
Segunda-feira, 22 de agosto · 9:00 até 10:30am

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 5
Segunda-feira, 22 de agosto · 2:00 até 3:30pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 6
Terça-feira, 23 de agosto · 9:00 até 10:30am

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas de ANOS 
INICIAIS da RPA 6
Terça-feira, 23 de agosto · 2:00 até 3:30pm

Informações de participação do Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/htu-mdos-ogf 

 Qualquer dúvida: Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP)

 Contato: 3355-5949 / E-mail: ncp@educ.rec.br

https://meet.google.com/htu-mdos-ogf
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf
https://meet.google.com/htu-mdos-ogf 
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19/08/2022 às 8h30 – Encontro pedagógico presencial na Efer com 
gestoras(es) ou coordenadoras(es) pedagógicas(os) de creches e 
unidades específicas de Educação Infantil
Encontro presencial na Efer com gestoras(es) ou coordenadoras(es) pedagógicas(os) 
dos diferentes segmentos, para orientações e alinhamentos para o segundo semestre 
letivo.

 Qualquer dúvida: Gerência de Apoio Pedagógico (GEAP)

 Contato: 3355-5965 / E-mail: gerenciadeapoiopedagogico@educ.rec.br

21 a 27/08/2022 – Semana da Pessoa com Deficiência 
Semana da Pessoa com Deficiência
Turismo e Lazer: Nós Também Temos Direito
A semana de 21 a 27/08/2022 será a Semana da Pessoa com Deficiência, uma sema-
na de grande importância no calendário inclusivo! Neste ano, o tema será Turismo e 
Lazer: nós também temos direito.

Serão ações e momentos em espaços coletivos na cidade e nas escolas, como pas-
seios, cinema inclusivo, luau, passeio ciclístico acessível, atividade recreativa inclu-
siva, entre outras promovidas pela Secretaria de Educação do Recife, por meio da 
Gerência de Educação Especial (GEE), vinculada à Secretaria Executiva de Gestão 
Pedagógica (SEGP), e a Gerência da Pessoa com Deficiência do Recife.

As escolas podem enviar suas programações, solicitações, participação em palestras, 
apoio ou material por meio do e-mail: educacao.especial@educ.rec.br.

Maiores informações e orientações serão publicadas em Ofício Circular - Gestor em 
Rede específico. 

 Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE)

 Contato: 3355-5972 ou 3355-5973 / E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

mailto:gerenciadeapoiopedagogico%40educ.rec.br?subject=
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br.?subject=
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22 a 28/08/2022 – VIII Semana do Bebê do Recife
VIII Semana do Bebê: Infância no Centro de Tudo

A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo Fundo das 
Nações Unidas pela Infância – UNICEF, cuja finalidade é incentivar a realização de 
ações em favor da Primeira Infância. 

A VIII Semana do Bebê, edição atual, acontecerá de 22 a 28/08/2022, com o tema: 
“Infância no centro de tudo”. Dentre as atividades previstas, haverá diversas ações 
lúdicas vivenciadas nas unidades de educação infantil.

 Qualquer dúvida: Gerência de Alfabetização, Letramento, Educação Infantil e 
 Anos Iniciais (GALEIAI)

 Contato: 3355-5947 / E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br

22/08/2022 a 02/09/2022 – Aplicação das Avaliações Diagnósticas nas 
Turmas de EJA
Cronograma para Aplicação das Avaliações diagnósticas nas turmas de EJA:

•  22 a 26/08/2022 – Entrega das avaliações impressas as Unidades Educacionais; e

•  29/08 a 02/09/2022 – Aplicação e inserção dos resultados no Sistema de Avalia-
ção Diagnóstica do Recife (SADR).

 Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA)

 Contato: 3355-5960 / E-mail: deja@educ.rec.br

mailto:gerencia.galeiai@educ.rec.br
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30 e 31/08/2022 – Seminário Primeiras Letras
O Seminário Primeiras Letras será um momento muito importante no qual os profes-
sores socializarão experiências exitosas referentes às vivências do Programa Pri-
meiras Letras em sala de aula. 

Haverá a participação de especialistas em alfabetização que conversarão sobre a im-
portância do engajamento do professor no processo de alfabetização dos estudantes.

Acontecerá nos dias 30 e 31/08/2022, no turno da manhã, das 8h às 11h30, e, no tur-
no da tarde, das 13h30 às 17h:

•  30/08/2022 pela manhã e à tarde – para os professores da Educação Infantil, de 
forma presencial. No Seminário, será realizada a entrega dos cadernos adaptados 
em Libras para os estudantes surdos e/ou com deficiência auditiva matriculados 
em salas de aula inclusiva dos Grupos IV e V; e

•  31/08/2022  pela manhã e à tarde – para os professores dos 1°, 2°, 3° anos e 
Correção de Fluxo - Alfabetização, de forma presencial. 

Maiores informações e orientações serão publicadas em Ofício Circular - Gestor em 
Rede específico. 

 Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização (GALF)

 Contato: 3355-5964 / E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br

mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=


Formações
A formação continuada é um direito das(dos) profissionais da educação e tem um papel 
fundamental para o desenvolvimento profissional de todo o GOM e para a melhoria da 
qualidade de ensino no Recife e, como tem ocorrido ao longo deste ano, as formações do 
mês de agosto focam no processo de recomposição das aprendizagens trazendo debates e 
recursos voltados tanto para a ampliação dos conhecimentos teóricos quanto para as práti-
cas realizadas em sala de aula.

 Qualquer dúvida: Escola de Formação de Educadores Professor Paulo Freire (Efer)

 Contato: 3355-5852 / E-mail: efaer.paulofreire@educarecife.com.br

Assíncronas
Continuação dos itinerários formativos, na plataforma CAEd, com fins de formação em 
serviço, para que as(os) profissionais tenham acesso às orientações em relação à con-
dução pedagógica frente aos resultados da avaliação formativa SAERE.

Desse modo, permanecem acessíveis, na plataforma do CAEd/UFJF, tanto a for-
mação de Alinhamento, oferecida a professoras(es) do 1º ao 9º ano, gestoras(es) e 
coordenadoras(es) pedagógicas(os) com carga horária de 30 horas, quanto o curso de 
Desenvolvimento Profissional, com carga horária de 90 horas, destinada a gestoras(es), 
coordenadoras(es) pedagógicas(os) e equipes técnicas SEGP, que tem como foco a 
apropriação e o uso de instrumentos avaliativos e a gestão do currículo em sala de aula.

mailto:efaer.paulofreire%40educarecife.com.br?subject=
https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/


Síncronas
Os encontros formativos ocorrerão, através de links da plataforma Meet que serão dis-
ponibilizados no site da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor 
Paulo Freire (Efer) para professoras(es) em regência nas turmas de:

•  Creche (Berçário ao Grupo III);

•  4º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

•  Correção de Fluxo - Aceleração;

•  EJA - fases 1 e 2;

•  Professoras(es) dos Espaços de Leitura;

•  Professoras(es) do Atendimento Educacional Especializado (AEE); e

•  Coordenadoras de escolas com creche, dos anos finais e EJA.

As informações sobre datas e horários de participação constam no arquivo do calen-
dário de formação da Efer para agosto/22 disponível no link da pasta com os ane-
xos da pauta pedagógica de agosto/22.

Sobre o conteúdo e os aspectos metodológicos, destacamos que as formações da 
Efer se propõem a discutir especificidades relacionadas à prática de cada um(a) 
dos(as) profissionais envolvidos(as) e evidenciam as concepções de nossa Política de 
Ensino. Para docentes e coordenadoras(es) do Ensino Fundamental, a ênfase será na 
recomposição, através de temas e propostas metodológicas diversas

Os encontros formativos de agosto trarão propostas de trabalho através dos recursos 
do Programa MenteInovadora que estão disponíveis em nossas unidades, possibili-
tando a professoras e professores utilizarem os recursos em suas atividades, visando 
a recomposição das aprendizagens.

Além da proposição de estratégias para a recomposição, nas formações, destinadas 
a docentes dos anos iniciais, também introduziremos os debates sobre os parâmetros 
para o PNLD 2022, apontando caminhos para que nossas(os) profissionais façam as 
melhores escolhas dos livros para o seu trabalho diário com autonomia e qualidade. 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
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Curso de Prevenção e Combate a Incêndios
Através de parceria entre a Escola de Formação de Educadores do Recife Professor 
Paulo Freire (Efer) e a Escola de Governo, oportunizamos a oferta, por adesão, do 
curso de Prevenção e Combate a Incêndio, que tem como objetivo orientar quanto aos 
riscos provenientes do fogo e promover ações preventivas, corretivas e de emergência.

O referido curso tem carga horária de 20 h/a e ocorrerá nos dias 03, 05, 09, 11 e 15 
de agosto de 2022, em formato presencial na Efer, no horário das 08h às 12h; está 
direcionado a Gestoras(es), Vice-Gestoras(es), Coordenadoras(es) Pedagógicas(os) 
e Professoras(es) das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife 
que, por adesão, podem realizar a inscrição através de link específico: Prevenção e 
Combate a Incêndios - Turma 1 - AGOSTO/2022 - (ABERTO) | Escola de Governo 
do Recife.

A liberação para a realização do curso deve acontecer pela chefia imediata que rece-
berá um e-mail solicitando confirmação.

Formação do Primeiras Letras
Dando ênfase ao Eixo de Formação e pensando em ampliar os momentos de troca 
entre os pares para a construção e o fortalecimento de saberes necessários na con-
dução do processo de Alfabetização, a Secretaria de Educação propõe a Formação 
Intensiva, por adesão, onde os professores efetivos e CTDs receberão uma bolsa por 
sua participação em duas manhãs de sábados, perfazendo 8h mensais.

Em agosto e setembro, a Formação Intensiva será para os professores de 2° ano, 3° 
ano e Correção de Fluxo Alfabetização.

Em outubro e novembro, a Formação Intensiva será para professores de 1° ano.

No início do mês de agosto, as orientações para a adesão e a inscrição dos professo-
res serão divulgadas em Ofício Circular - Gestor em Rede específico.

 Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização (GALF)

 Contato: 3355-5964 / E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br

http://escoladegoverno.recife.pe.gov.br/prevencao-e-combate-incendios-turma-1-agosto2022-aberto
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01 a 12/08/2022 Período de Preenchimento das Informações do Programa Criança Alfa-
betizada

01 a 31/08/2022 Aplicação da 2ª Sequência de Atividades Digitais para estudantes do 1º 
ao 9º ano

01 a 31/08/2022 1ª fase da Olimpíada Mirim da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP)

01 a 31/08/2022

Continuação da formação assíncrona do ALINHAMENTO na plataforma 
do CAEd/UFJF (30h) para todos os(as) professores(as) do 1º ao 9º ano, 
da EJA, da EMAD e profissionais em função técnico-pedagógica (gesto-
res/as escolares, coordenadores/as pedagógicos/as e técnicos da SEGP)

01 a 31/08/2022

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

01 a 31/08/2022 Agendamento para Acompanhamento e Orientação Pedagógicas pelas 
Técnicas da Gerência de Educação Especial (GEE) às Escolas

02 e 03/08/2022 Encontro Presencial na Efer para Professores do Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE)

05, 09, 11 e 
15/08/2022 das 

8h às 12h

Curso de Prevenção e Combate a Incêndios, por adesão, destinado a 
Gestoras(es), Vice-Gestoras(es), Coordenadoras(es) Pedagógicas(os) e 
Professoras(es) das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino 
do Recife

05 a 31/08/2022

Formação Síncrona para professoras(es) em regência

Os links de acesso às salas serão disponibilizados no site da Escola de 
Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (Efer): 
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/

05/08/2022  
às 14h Lançamento do Ondatec 2022

06, 13, 20 e 
27/08/2022 Aulões presenciais aos sábados do Ondatec 2022

Cronograma Geral de AGOSTO/2022

https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
https://avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
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08/08/2022 Etapa Intermunicipal do 12º Concurso Ler Bem (on-line)

08/08/2022  
às 19h

Na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus 

Palestra para EJA do Rolê Empreendedor

09/08/2022 Entrega do KIT Pedagógico para as Salas Regulares Bilíngues para 
Surdos

10/08/2022 Plantão Pedagógico

10/08/2022  
às 14h Reunião presencial na Efer com gestores das escolas conveniadas

10/08/2022  
às 18h30 Evento Alusivo ao Dia da Superdotação

11/08/2022
Participação das escolas do Projeto DA CIRANDA DA EJA PARA A CI-
RANDA DA VIDA: o pensamento freireano nas práticas pedagógicas 
da EJA

12/08/2022 Encontro Pedagógico Presencial na Efer para Professores do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) que Atuam com Estudantes Cegos

12/08/2022  
às 10h

Reunião online para Execução do PDDE/Sala de Recursos com GEE, 
SEPLAN e Gestores das Escolas (50) em Processo de Execução dos 
Recursos do PDDE

12/08/2022  
às 19h

No Compaz da Caxangá 

Palestra para EJA do Rolê Empreendedor

13/08/2022 e 
27/08/2022

Formação Primeiras Letras, por adesão, aos sábados para professores 
do 2º ano, 3º ano e Correção de Fluxo - Alfabetização

15/08/2022  
às 8h30

Encontro pedagógico presencial na Efer com gestoras(es) ou vice-ges-
toras(es) e coordenadoras(es) pedagógicas(os) de escolas com turmas de 
anos iniciais, anos finais e EJA das Regionais 1 e 2

15/08/2022  
às 14h

Encontro pedagógico presencial na Efer com gestoras(es) ou vice-ges-
toras(es) e coordenadoras(es) pedagógicas(os) de escolas com turmas de 
anos iniciais, anos finais e EJA das Regionais 3 e 4



16/08/2022 a 
23/08/2022

Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica 
(NCP) e Coordenadoras(es) Pedagógicas(os) para Acompanhamento 
Pedagógico com Foco na RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

19/08/2022  
às 8h30

Encontro pedagógico presencial na Efer com gestoras(es) ou coorde-
nadoras(es) pedagógicas(os) de creches e unidades específicas de Edu-
cação Infantil

21 a 27/08/2022 Semana da Pessoa com Deficiência 

22 a 28/08/2022 VIII Semana do Bebê do Recife

22/08 a 
02/09/2022 Aplicação das Avaliações Diagnósticas nas Turmas de EJA

30 e 31/08/2022 Seminário Primeiras Letras


