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Ofício nº 152/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                         Recife, 10 de agosto de 2022. 
 
 
Senhoras e Senhores, 
GESTORAS E GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES(AS) DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 
Assunto: Seminário de Competências Digitais 
 
 
Na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, teremos o Seminário de Competências Digitais, organizado pela 
Secretaria de Educação em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). O evento 
tem como objetivo discutir como o avanço Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
impactou o mundo da educação, em especial no que se refere às novas competências digitais que os 
professores precisam desenvolver.  
 
O evento terá uma mesa de discussão com Silvio Meira, professor extraordinário do CESAR School e Lucia 
Dellagnelo, diretora-presidente do CIEB, além de oficinas práticas sobre práticas pedagógicas inovadoras, 
cultura digital, programação, educação midiática e recursos educacionais digitais. Neste evento o Prefeito e 
o Secretário apresentarão também o novo programa de formação de professores da rede para 
desenvolverem as competências necessárias para usarem a tecnologia de forma efetiva nas suas atividades 
de ensino, e também para sua própria aprendizagem, visando o seu contínuo desenvolvimento profissional.  
 
O evento ocorrerá de forma presencial no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (Av. Mal. 
Mascarenhas de Morais, 4861 - Imbiribeira, Recife - PE, 51150-000), das 8h30 às 17h. 
 
Como anunciado na abertura do ano letivo, poderão participar de forma presencial as equipes técnicas das 
Secretarias (que receberão mais informações), os(as) 100 (cem) professores(as) que responderam primeiro 
a Autoavaliação de Competências Digitais, e as 70 (setenta) escolas que responderam primeiro o 
diagnóstico do nível de adoção de tecnologia. Cada escola listada poderá enviar dois participantes: o(a) 
gestor(a) ou vice-gestor(a) mais o(a) coordenador(a) pedagógico(o). A relação completa dos professores e 
escolas convidadas segue em anexo.  
 
Os participantes receberão certificado de participação no evento.  
 
Os professores que forem participar deverão orientar que os seus estudantes assistam às aulas digitais do 
seu ano letivo e realizem atividades em casa para garantia do dia letivo. As orientações a respeito das 
atividades sugeridas serão enviadas através de Gestor em Rede até quinta-feira, dia 11/08. 
 
 
Atenciosamente, 
 
LIGIA STOCCHE BARBOSA 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
Secretaria de Educação 












