
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   

 

 
 
Ofício Circular nº 143/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                     Recife, 03 de agosto de 2022 
 

 

Senhoras e Senhores, 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 
 
Assunto: Orientações sobre a distribuição e uso dos kits de tecnologia das escolas  
 
 
Gostaríamos de compartilhar com todos e todas das Unidades Escolares da Rede de Ensino 
Municipal do Recife algumas informações sobre a entrega e utilização dos kits de tecnologia das 
escolas, que têm como objetivo o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
 
I. COMO ACONTECERÁ A DISTRIBUIÇÃO  

A distribuição já foi iniciada, e as unidades irão receber os equipamentos, conforme  abaixo 
discriminado: 
 

EQUIPAMENTOS 

ETAPA DE ENSINO 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

TV SMART 55” 
 

01 (uma) TV, a cada 3 (três) 
salas de aula 

01 (uma) TV por sala de aula 

ANTENA DIGITAL EXTERNA 01 por TV recebida 01 por TV recebida 

SUPORTE DE TV - TIPO 
PAREDE 

- 01 por TV recebida 

SUPORTE DE TV - TIPO TETO - 
01 por TV recebida, quando 

não for possível aplicar o 
suporte de TV - tipo parede 

SUPORTE DE TV - TIPO 
PEDESTAL 

01 por TV recebida - 

KITS DE CHROMEBOOKS - 
de 01 a 03 kits, dependendo 
do nº de turmas na unidade 

ESTAÇÕES DE RECARGA 
(CARRINHOS DE RECARGA)  

- 01 por Kit de Chromebooks 
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II.  INSTALAÇÃO DAS TELEVISÕES 

Após o recebimentos dos equipamentos, é de responsabilidade da Gestão da Unidade Escolar 
providenciar a sua instalação, assim como a compra de acessórios essenciais, fazendo uso da 
contratação de serviços, quando necessário, a partir de recursos próprios da gestão. Todas as 
informações sobre o processo de instalação e a compra dos acessórios necessários seguem em 
anexo.  
 

III. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Compartilhamos também o Guia Prático dos Tablets e Chromebooks, com orientações básicas 
de uso destes equipamentos. Recomendamos que o material seja compartilhado com todos os 
professores(as) das unidades educacionais  e com a coordenação.  
 
IV. DÚVIDAS 
Em caso de dúvidas, por gentileza, favor manter contato com a Central de Atendimento de TI, 

pelo 0800 200 6565. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 

Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

 
 
 



● PARA FINS DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DAS TVs:

1. Verificar o tamanho do quadro e sua parede, e o espaço necessário para a

instalação;

2. Verificar a existência de tomada disponível para ligar o equipamento;

3. Instalar, preferencialmente, a TV ao lado do quadro branco, do lado oposto da

janela para evitar haver reflexos;

4. Identificar o tipo do suporte para a TV:

a. Tipo Parede ou Tipo Teto - salas de Ensino Fundamental

b. Tipo Pedestal - unidades da Educação Infantil

5. Conectar a antena UHF à TV, por meio de cabo coaxial, que já acompanha o

equipamento, com o respectivo conector com ilhos).

● PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DOS GABINETES DE RECARGA:



1. Os gabinetes possuem a função de armazenar, recarregar e transportar dispositivos

educacionais do tipo: tablets, chromebooks, netbooks e notebooks de maneira

segura e prática;

2. Os gabinetes possuem módulo eletrônico, tipo bivolt automático, com proteção

contra sobrecarga, surtos de tensão e choques elétricos;

3. A gestão da unidade deverá verificar o melhor ambiente para fins de colocação dos

gabinetes. É preferível que o local possua tomadas , bem como espaço suficiente

para abertura de suas portas.

● PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DOS CHROMEBOOKS:

1. Os Chromebooks são um novo tipo de computador projetado para ajudar você a

realizar tarefas de modo mais rápido e fácil. Eles se utilizam do Chrome OS, um

sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, trazendo integrado a ele

o melhor dos recursos da Google, com diversos níveis de segurança;

2. Os Chromebooks devem ser armazenados nos gabinetes de recarga, um por baia,

para fins de recarga, garantindo mais segurança e tranquilidade para a Gestão

Escolar.



● PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DAS TVS E CHROMEBOOKS:

Cabo HDMI (8 A 10 METROS) – A Unidade Educacional deverá adquirir, com recurso

próprio, uma unidade do cabo HDMI por sala de aula, a fim de possibilitar a

interligação da TV com o Chromebook (conforme ilustração).

Adaptador USB tipo C, com as seguintes saídas: USB tipo C (para alimentação),

HDMI e USB tipo A - A Unidade Educacional deverá adquirir um adaptador de USB,

tipo C, por sala de aula, a fim de possibilitar a interligação com a TV e Chromebook

(conforme ilustração)

Suporte para TV,

tipo parede
Suporte para TV,

tipo pedestal com rodízio

Suporte para TV,

tipo teto

Suportes para TVs, dos tipos parede, pedestal com rodízio e teto - A Unidade

Educacional deverá providenciar a montagem dos suportes, com pessoal próprio,

conforme modelo recebido (ilustrações acima), a fim de possibilitar a instalação das

TVs.














































