
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

 

Ofício Circular nº 214 /2022 –GESTOREMREDE/SEDUC        Recife, 26 de outubro 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 novembro 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

Novembro / 2022



Olá, profissionais da Educação!
É com grande satisfação que damos continuidade à publicação de nossas PAUTAS 
PEDAGÓGICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP) com a de 
NOVEMBRO/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 novembro de 2022 seja um mês ótimo e cheio de realizações para a gente!

Juliana Guedes 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica

Apresentação



Ações
Até 01/11/2022  
Inscrições dos Estudantes do 9º Ano no Processo de Ingresso  
do IFPE 2023.1

Atenção!!!! 
As inscrições para o IFPE já estão abertas e vão até o dia 01/11/2022. 
A inscrição é gratuita. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O Processo de Ingresso 2023.1 será realizado para cursos técnicos integrados e curso de qua-
lificação profissional na modalidade Proeja, por meio da Análise do Desempenho Escolar em 
Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino fundamental ou equivalente.

A inscrição no Processo de Ingresso 2023.1 deverá ser realizada no site https://ingresso.ifpe.edu.
br/inscricao/, das 8h do dia 10 de outubro de 2022 até as 17h do dia 1º de novembro de 2022.

Os cursos TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO oferecidos no campus em Recife são:

• Técnico em Segurança do Trabalho
• Técnico em Química
• Técnico em Edificações
• Técnico em Saneamento
• Técnico em Mecânica
• Técnico em Eletrotécnica
• Técnico em Eletrônica 

Para proceder fazer a inscrição no Processo de Ingresso, o/a candidato/a deverá:

• satisfazer todas as condições do Edital, anulando-se todos os atos decorrentes de inscrição 
efetuada em desacordo com as normas nele contidas;

• optar por apenas um curso;
• preencher, eletronicamente, todos os itens obrigatórios do formulário de inscrição, inclusive 

o Questionário Socioeconômico (Anexo C);
• informar, no ato da inscrição, as pontuações, notas ou médias das disciplinas exigidas, se-

lecionando sua opção de inserção de notas, médias ou pontuações, de acordo com a forma 
como cursou ou obteve a conclusão do ensino fundamental; para o ensino fundamental 
regular, no caso de o/a candidato/a ter cursado o 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental de 
forma regular, deverá ser inserida, para cada ano, uma média para as disciplinas de Língua 
Portuguesa ou Português e de Matemática, ou disciplinas equivalentes (conforme disposto 
no item 8 do Edital); e

• anexar documento que comprove as pontuações, notas ou médias inseridas no ato da inscri-
ção: Histórico escolar do ensino fundamental ou documento equivalente.

https://ingresso.ifpe.edu.br/inscricao/
https://ingresso.ifpe.edu.br/inscricao/
https://drive.google.com/file/d/1jpoWlACDV6agMHwwyDs9ED4sKkyXKv70/view?usp=sharing


Segue CRONOGRAMA:

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL

Publicação do Edital 6/10/2022 A partir das 12h 

Site:
ingresso.ifpe.edu.br

Inscrição 10/10 a 
1º/11/2022

On-line, da 8h do dia 
10/10/2022  até as 17h 

do dia 1º/11/2022 
Divulgação das instruções  para o 
procedimento de heteroidentificação 
e de aferição da condição de indígena

7/11/2022 A partir das 17h 

Lista Preliminar de Inscrições 9/11/2022 A partir das 17h 

Retificação da inscrição 10 e  
11/11/2022

On-line, da 8h do dia 
10/11/2022  até as 17h 

do dia 11/11/2022 
Lista Final de Inscrições 22/11/2022 A partir das 17h 
Lista Preliminar de Classificação 23/11/2022 A partir das 17h 
Interposição de recurso contra a Lista 
Preliminar  de Classificação 24/11/2022 On-line, das 8h até as 

17h do dia  24/11/2022 
Lista de Classificação após os 
recursos 2/12/2022 A partir das 17h 

Envio do conteúdo 
para o procedimento da  
heteroidentificação

23/11 a  
5/12/2022

On-line, das 8h do dia 
23/11/2022  até as 17h 

do dia 5/12/2022 
Envio do conteúdo para o 
procedimento de  aferição 
da condição de indígena

23/11 a  
5/12/2022

On-line, das 8h do dia 
23/11/2022  até as 17h 

do dia 5/12/2022 
Lista Preliminar da 
Heteroidentificação e aferição
da condição de indígena

12/12/2022 A partir das 17h 

Interposição de recurso 
contra a Lista Preliminar da 
heteroidentificação e da aferição da 
condição de indígena

13/12/2022 On-line, das 8h até as 
17h do dia  13/12/2022 

Lista Final da heteroidentificação e 
da aferição da  condição 
de indígena

20/12/2022 A partir das 17h 

Relação dos Aprovados na 
Chamada Regular - Convocação 
para Matrícula

20/12/2022 A partir das 17h 

Matrículas obrigatórias janeiro/2023 Observar Edital de Matrícula 
no site ingresso.ifpe.edu.br



Para maiores esclarecimentos, CONSULTAR o Edital clicando ou na pasta de anexos da pauta. 

Atenção!!!!

Ao longo do mês de NOVEMBRO/22, Ficar atento às inscrições para as ETEs que serão 
publicadas no site http://www.educacao.pe.gov.br/.

Qualquer dúvida: Gerência de Anos Finais e Educação Integral - GEIAF
Contato: 3355-5957
E-mail: geiaf@educ.rec.br

03 a 23/11/2022  
Sarau Cultural na Flor da Pele

A Divisão de Educação de Jovens e Adultos convida as escolas com turmas de Correção de Fluxo 
(Alfabetização, Aceleração e Travessia) e de EJA a participarem das atividades do Projeto “Sarau 
Cultural na Flor da Pele” em novembro, buscando incentivar o desenvolvimento de atividades 
voltadas para a compreensão da importância da cultura afro-brasileira através de eixos temáticos 
culturais como: música, artes visuais, literário, dança e teatro.  
Serão organizados pela DEJA momentos de vivências e interação com participantes convidados, 
que tratarão da temática da Consciência Negra, conforme eixos escolhidos pelos professores no 
preenchimento do formulário do Sarau Cultural na Flor da Pele.  
O eixo temático cultural/artístico escolhido pelo professor que aderir ao Projeto do Sarau Cultural 
será considerado para participação de momentos de partilha e vivências em oficinas de criação e 
servirá para direcionar as apresentações das escolas durante a socialização do projeto. 

Como participo do Projeto do Sarau Cultural?
Por adesão, fazendo sua inscrição no pelo link: https://forms.gle/YHG8WDfvbMYxagMQ9 

Quem pode participar das atividades para apresentar no Sarau Cultural na Flor da Pele?
Professores e alunos das escolas com turmas de Correção de Fluxo (Alfabetização, Aceleração e 
Travessia) e de EJA. 

Como são apresentadas as atividades do Sarau Cultural na Flor da Pele?
Numa culminância com apresentação para demais alunos da escola e exposição das atividades 
desenvolvidas pelos alunos e professores, nas turmas de Correção de Fluxo, Travessia e EJA. 

O Sarau Cultural Na Flor da Pele terá uma atividade final?
Sim, uma socialização para todas as escolas da Rede do Recife envolvidas no Projeto das produções 
desenvolvidas nas escolas, de acordo com o eixo temático escolhido. 

Quando acontecerão as atividades?
É só consultar as oficinas disponíveis no Cronograma de Vivências e Partilhas a seguir.

https://ingresso.ifpe.edu.br/media/Edital_n%C2%BA_53_-_Processo_de_Ingresso_2023.1_-_V3_retificado_18.10.2022.pdf
mailto:geiaf%40educ.rec.br?subject=
https://forms.gle/YHG8WDfvbMYxagMQ9


LOCAL DATA HORÁRIO EIXO

Compaz
Caxangá

03/11 Manhã Cine afro / roda de debates

03/11 Tarde Turbante/fotografia

04/11 Manhã
Tarde Música: consciência corporal/corpo como instrumento

Compaz
Cordeiro

09/11
Manhã
Tarde
Noite

"Literatura: contação/espaço de leitura 
Teatro na flor da pele”

18/11 Manhã
Tarde

"Dança:afro contemporânea 
 Inclusão / consciência negra”

18/11 Noite Teatro: expressão corporal em uma apresentação teatral

22/11 Manhã
Tarde Literatura / boneca afr.

22/11 Noite "Dança:afro contemporânea/ inclusão”

Compaz Alto
Santa Terezinha

17/11 Manhã
Tarde Artes visuais: máscaras africanas

17/11 Noite Literatura: contação de história

29/11
Manhã
Tarde
Noite

Música/dança: maracatu

Compaz
Coque

10/11
Manhã
Tarde
Noite

Música: consciência corporal//corpo como instrumento

17/11 Manhã Oficina de audiovisual/animação/ fotografia

Compaz
Coque

17/11 Tarde
Noite Oficina de audiovisual /animação/ fotografia

22/11 Manhã Teatro na flor da pele

22/11 Tarde "Teatro de mamulengos  
 teatro na flor da pele”

22/11 Noite Teatro de mamulengos



LOCAL DATA HORÁRIO EIXO

E.M joão
Pernambuco

04/11 Manhã Teatro: na flor da pele

04/11 Tarde "Música: confecção de brinquedos musicais teatro: na 
flor da pele”

04/11 Noite Teatro: na flor da pele

11/11
Manhã
Tarde
Noite

Dança:afrocontemporânea

18/11
Manhã Dança: capoeira

Tarde
Noite "Dança: capoeira - teatro: mamulengo”

E.M joão
Pernambuco

22/11
Tarde

Festival de música
Noite

23/11
Tarde

Noite

Cinema 
fundação 
joaquim nabuco

A definir Noite Filme sobre relações e condições de trabalho (500 estu-
dantes)

Paço do frevo A definir Manhã Arte afro-brasileira

Museu do 
homem do 
nordeste

A definir
Manhã 
Tarde
Noite

Arte afro-brasileira

Muafro A definir Manhã Arte afro-brasileira

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


Até 09/11/2022  
Aplicação do SAEPE 2022

O Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) avalia as turmas de 2º, 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental em Recife.

Os componentes curriculares avaliados são Língua Portuguesa e Matemática.

Os resultados da proficiência dos estudantes juntamente com o fluxo da modalidade avaliada dá 
origem ao índice, denominado IDEPE (Índice de Desenvolvimento Educacional de Pernambuco), 
sendo assim só teremos IDEPE ao final do 5º e do 9º ano, no caso de Recife.

O resultado do 2º ano não gera índice, porém, para a Rede Municipal de Ensino do Recife, é tão 
importante quanto os demais porque é uma evidência do resultado do trabalho do programa Pri-
meiras Letras.

Assim as ações do responsável pelo SAEPE na escola são:

1. Recrutar pessoal para aplicação em sua escola;
2. Informar na planilha MAPA DA ESCOLA entregue a cada responsável da escola;
3. Monitorar a equipe para que faça ou atualize o cadastro;
4. Comparecer à formação dos aplicadores;
5. Pegar e devolver as provas no local a ser divulgado;
6. Providenciar uma lista dos estudantes de cada turma avaliada;
7. Entregar e recolher provas dos aplicadores no dia da avaliação;
8. Devolver os pacotes de prova com as etiquetas preenchidas;
9. Responder o questionário do Gestor;
10. Estar na escola no dia da aplicação antes do início da atividade.

21/10 a 03/11/2022
Recrutamento de pessoal para aplicação em sua unidade escolar

Esta é uma etapa muito importante, pois a qualidade dos aplicadores é primordial para que o pro-
cesso transcorra de forma favorável. 

APÓS A SELEÇÃO DA EQUIPE DE APLICADORES, O RESPONSÁVEL PELO SAEPE NA ES-
COLA DEVERÁ FORNECER O LINK DE INSCRIÇÃO: SAEPE 2022 E MONITORAR SE TODOS 
A REALIZARAM A INSCRIÇÃO.

https://drive.google.com/file/d/19E6MYC4aLvBXu_q_VVnlxIYcabuz8Lzi/view?usp=sharing


Critérios para indicação dos aplicadores

 Os aplicadores devem:
• Ser maiores de 18 anos;
• Ter a formação compatível com a aplicação (2º ano – pedagogo, preferencialmente, e de-

mais pode ser Ensino Médio);
• possuir conta corrente pessoal, podendo ser banco virtual, ou poupança exclusivamente na 

Caixa Econômica Federal (não pode ser Caixa Tem, nem conta salário);
• Ter NIS, NIT, PIS ou Pasep regular;
• Informar e-mail atualizado e em uso;
• NÃO ser da própria escola, com exceção dos aplicadores de estudantes com deficiência que 

podem ser aqueles que as acompanham no cotidiano escolar; e
• Ter disponibilidade para participar da formação, mesmo que já seja experiente.

 
Não pode usar conta corrente, PIS ou qualquer documento de outra pessoa.

ATENÇÃO!
Para evitar problemas com o pagamento, é possível fazer a consulta sobre a 

regularidade do NIS, NIT, PIS ou Pasep pelo site Consulta Qualificação Cadastral: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial

Aplicadores do 2º ano
Devem ser, preferencialmente, pedagogos ou terem cursado o normal médio. Este critério se deve 
ao fato da necessidade de habilidade de leitura para crianças de 2º ano e de saber lidar com a 
diversidade de questões que ocorrem em uma sala de aula.

Aplicadores do 5º e 9º anos
Devem ser maiores de idade e terem concluído o Ensino Médio.

Inscrições dos Aplicadores
Cada aplicador deve fazer sua inscrição e cadastro pelo Sistema de Inscrição de Aplicadores (SIA) 
do CAEd no SAEPE 2022: https://sia.caedufjf.net/saepe/inscricao/?cargo=colaborador 

Caso solicite senha, o aplicador deverá informar 123456 ou a informada anteriormente.
Antes de salvar a inscrição, deverá ler e aceitar o TERMO DE COMPROMISSO E SIGILO - PRES-
TADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO E EVENTUAL.

Qualquer dúvida ou problema de acesso, entrar em contato com o Suporte Técnico, através dos 
canais abaixo:
Telefone: 0800 72 73 142, opção 1
Chat: http://www.chat.caed.ufjf.br/chatUserIndex.php 
E-mail: suporteavalia@caed.ufjf.br 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial
https://sia.caedufjf.net/saepe/inscricao/?cargo=colaborador
http://www.chat.caed.ufjf.br/chatUserIndex.php 
mailto:suporteavalia%40caed.ufjf.br?subject=


Pois após a conclusão da inscrição, o(a) aplicador(a) receberá um e-mail do CAED para confirmar 
a inscrição realizada. É importante verificar na caixa de entrada e de spam, pois sem essa confir-
mação não saberá o dia do pagamento que é informado através do e-mail.

O RESPONSÁVEL PELO SAEPE NA ESCOLA DEVERÁ MONITORAR SUA EQUIPE DE 
APLICADORES PARA QUE FAÇA OU ATUALIZE O CADASTRO. DESSA FORMA, QUALQUER 
ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA AO NARE, EVITANDO QUE O VALOR SEJA 
PAGO A PESSOAS QUE NÃO PARTICIPARAM DE FATO.

Até 07/11/2022
Devolução do MAPA DA ESCOLA do SAEPE

O responsável pelo SAEPE na escola deverá preencher o MAPA DE ESCOLA e enviar para os 
e-mails narerecife@educ.rec.br e saere.educ@gmail.com para que possamos autorizar o paga-
mento de cada aplicador.

Informamos que no SAEPE as turmas não serão divididas, portanto, cada turma deverá ficar em 
única sala, sendo necessário apenas um aplicador por turma conforme indicado no MAPA DE 
ESCOLA.

Para isso, deverá informar seus aplicadores os contatos na planilha MAPA DA ESCOLA entre-
gue a cada responsável da escola:

mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=


É possível também ter acesso à planilha na pasta do drive com os anexos da pauta de 
novembro. Para isso, será necessário:

• Baixar a planilha MAPA DE ESCOLA;
• Preencher a planilha com as informações e os contatos de seus aplicadores; e
• Enviar a planilha preenchida até dia 07/11/2022 para os e-mails: narerecife@educ.rec.br e 

saere.educ@gmail.com.  

04/11/2022
Formação dos aplicadores na EFER

O responsável pelo SAEPE na escola deverá participar, junto com TODOS da sua equipe de apli-
cadores, da formação dos aplicadores que acontecerá na Efer e de acordo com o cronograma a 
ser divulgado em Ofício Circular - Gestor em Rede específico.

07/11/2022
Coleta das provas para aplicação

O responsável pelo SAEPE na escola deverá:

• Coletar os pacotes de provas em local a ser divulgado em Ofício Circular - Gestor em Rede 
específico; e

• Providenciar uma lista dos estudantes de cada turma avaliada para anexar aos pacotes.

08/11/2022
Aplicação das provas

• O responsável pelo SAEPE na escola deverá:
• estar na escola no dia da aplicação ANTES do início da atividade;
• entregar e recolher provas dos aplicadores no dia da avaliação; e
• responder o questionário do Gestor.

09/11/2022
Devolução das provas

O responsável pelo SAEPE na escola deverá:

• verificar se os pacotes de prova estão com as etiquetas preenchidas;
• devolver os pacotes de provas e o questionário do Gestor no mesmo local da coleta: dia 

08/11 (até 17h) e dia 09/11 (das 8h às 17h).

Qualquer dúvida: Núcleo de Avaliação do Recife
Contato: 3355-5966
E-mail: narerecife@educ.rec.br

https://drive.google.com/drive/folders/1IDjbdJXAA72PNtnwFy3q5INfJT4rEmo2?usp=sharing
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=


Até 25/11/2022
Aplicação da 3ª Sequência de Atividades Digitais

A aplicação da 3ª Sequência de Atividades Digitais para os(as) estudantes do 1º ao 9º ano com o 
propósito de prepará-los para a 4ª Avaliação Formativa do Saere na Plataforma do CAEd (https://
avaliacaoemonitoramentorecife.caeddigital.net/) foi prorrogada até o dia 25/11/2022.

A aplicação e a realização da 3ª sequência de atividades digitais pelos estudantes do 1º ao 3º ano 
deverá ser conforme as possibilidades estruturais de cada unidade educacional, mas pelos estu-
dantes 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 semelhantes às informações da 1ª sequência de 
atividades, publicadas no GR 108/2022.

Cabe ressaltar que esta sequência fica disponível apenas para os estudantes, nenhum 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 

01 a 30/11/2022
Aplicação da 4ª Avaliação Formativa do SAERE

A avaliação formativa é um dos eixos da Recomposição das Aprendizagens, por isso, a Secretaria de 
Educação do Recife estabeleceu o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Recife (SAERE).

Os dias de aplicação das provas da 4ª Avaliação Formativa do Saere 2022 serão 29 e 30 de no-
vembro de 2022.

ATÉ 01 DE NOVEMBRO DE 2022 – ENVIO DA DECLARAÇÃO DO QUANTITATIVO  
DE ESTUDANTES MATRICULADOS

A Declaração do Quantitativo de Estudantes Matriculados de cada escola (em anexo) deverá 
ser enviada impreterivelmente até 01 de novembro de 2022 para o e-mail do Núcleo de Avaliação 
do Recife (NARE): narerecife@educ.rec.br e para o e-mail: saere.educ@gmail.com. 

mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=


Caso identifique que há divergência entre as informações registradas e o quantitativo real, inserir 
a informação correta na última coluna da tabela e rubricar ao lado de cada informação acrescenta-
da à declaração e assinar no final da página. Para isso, é preciso:

• Baixar o arquivo Declaração do Quantitativo de Estudantes Matriculados;
• Imprimir apenas as páginas correspondentes à escola em que atua;
• Fazer a conferência do quantitativo de turmas e estudantes;
• Assinar a Declaração confirmando a veracidade das informações; e 
• Enviar a Declaração assinada para o e-mail: narerecife@educ.rec.br.

A Declaração da escola, tendo ou não correções, deve ser assinada, digitalizada e encaminhada.

Até 07/11/2022
Devolução do MAPA DA ESCOLA do SAERE

A 4ª avaliação formativa do SAERE será realizada com aplicadores externos, portanto, a equipe 
de recrutamento (saere.educ@gmail.com) utilizará o MAPA DE ESCOLA enviado pelo responsá-
vel pelo SAEPE na escola para os e-mails narerecife@educ.rec.br e saere.educ@gmail.com para 
convocar os mesmos aplicadores.

Caso a escola deseje indicar aplicadores para as outras turmas do SAERE, favor enviar o MAPA 
DA ESCOLA do SAERE incluindo todas as turmas e as informações necessárias dos aplicadores 
para o e-mail: saere.educ@gmail.com. Nesse caso, é importante que as escolas informem seus 
aplicadores  sobre a necessidade da inscrição no Sistema de Inscrição de Aplicadores (SIA) do 
CAEd. Para isso, segue o Tutorial de Inscrição no SIA (em anexo) para que as escolas possam 
ajudá-los a fazerem sua inscrição.

21 e 22 de novembro de 2022
Formação dos Aplicadores SAERE

Todos os aplicadores devem participar do encontro para orientação e repasse de informações es-
pecíficas referentes à 4ª aplicação das provas do SAERE, que acontecerá na Efer de acordo com 
cronograma a ser divulgado posteriormente em Ofício Circular - Gestor em Rede específico.

23 de novembro de 2022
Reuniões sobre a aplicação da 4ª Avaliação Formativa do Saere

Para orientação e repasse das informações específicas para a aplicação das provas da 4ª Avaliação 
Formativa do Saere, solicitamos a participação de 2 pessoas por escola de anos iniciais e finais, 
gestoras(es)/vice-gestoras(es) E coordenadoras(es) pedagógicas(os), e que antes do encontro leiam 
o Manual de Aplicação da 4ª Avaliação Formativa do Saere (em anexo) e os slides da apresenta-
ção Saere 4ª Avaliação Formativa Coordenador de Escola (em anexo), por isso, como os encontros 
acontecerão de forma presencial na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo 
Freire, solicitamos que acessem no horário designado para sua Regional, a saber:

https://drive.google.com/file/d/1wICOUQTBscCB8JY8n73JLCZmeAUfTSmi/view?usp=sharing
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1-1zmtFwgp3vxv8XTrSwOEpVZPqqjuNe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1zmtFwgp3vxv8XTrSwOEpVZPqqjuNe4/view?usp=sharing
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=


• 8h30 - Regional 1 (Centro Norte - RPAs 1 e 2) e Regional 2 (Nordeste - RPA 3)
• 14h - Regional 3 (Oeste-Sudeste - RPAs 4 e 5) e Regional 4 (Sul - RPA 6)

28 de novembro de 2022
Coleta do material para aplicação da 3ª Avaliação Formativa do Saere no drive-trought

As escolas deverão pegar os pacotes de provas, das 8h às 12h, em locais de acordo com a sua 
Regional, em nenhuma hipótese a escola de uma Regional poderá receber o material no local 
destinado a outra Regional:

• Regional 1 (RPAs 1 e 2): Cetec - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade 
• Regional 2 (RPA 3): Utec Sítio Trindade - Sítio Trindade
• Regional 3 (RPAs 4 e 5): Efer - Rua Real da Torre
• Regional 4 (RPA 6): Geraldão - Av. Mascarenhas de Moraes 

29 de novembro de 2022 
1º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere

Aplicação da prova da 4ª avaliação formativa do SAERE (envelope com etiqueta LARANJA):

• 1º ao 4º ano de Língua Portuguesa
• 5º ao 9º ano de Língua Portuguesa e Ciências Humanas

30 de novembro de 2022
2º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere

Aplicação das provas da 4ª avaliação formativa do SAERE (envelope com etiqueta VERDE):

• 1º ao 4º ano de Matemática
• 5º ao 9º ano de Matemática e Ciências da Natureza

01 e 02 de dezembro de 2022
Lançamento das respostas

O lançamento dos resultados será realizado pelos aplicadores.

A equipe de recrutamento (saere.educ@gmail.com) alocará os aplicadores cadastrados no Siste-
ma de Inscrição de Aplicadores (SIA).

20 de dezembro de 2022
Previsão de liberação dos resultados

Qualquer dúvida: Núcleo de Avaliação do Recife - Nare
Contato: 3355-5966
E-mail: narerecife@educ.rec.br 

mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=
mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=


01 a 30/11/2022
Atividades permanentes da Educação Especial

O atendimento da Gerência de Educação Especial (GEE) às unidades educacionais 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, de acordo com a demanda e/ou 
necessidade da unidade.

Nas visitas às unidades, as técnicas do NAP podem acompanhar, orientar, dar suporte pedagógi-
co 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 Recur-
sos Multifuncionais, tecnologias assistivas, salas regulares bilíngues para Surdos e demais ações 
da Educação Especial Inclusiva. 

Cabe esclarecer que cada unidade possui uma técnica pedagógica de referência para essas 
ações. Informamos ainda que o acompanhamento pedagógico se estende aos professores do 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). 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 unidades. 

São atividades permanentes da GEE:

Orientações pedagógicas feitas às unidades educacionais pelas técnicas da Gerência de Educa-
ção Especial (GEE);

Encontro pedagógico ou oficina de adaptações de atividades;

Encontro pedagógico ou reuniões sobre inclusão nas unidades educacionais;

Sensibilização para professores(as) de ANOS FINAIS com ação presencial nas 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=


04, 11, 18 e 25/11/2022
Projeto Sementinhas

O projeto Sementinhas surge da necessidade da introdução da Libras como primeira língua e a 
Língua Portuguesa escrito como a segunda língua dos(as) estudantes surdos(as) e/ou deficiência 
auditiva matriculados nas unidades educacionais com o objetivo de proporcionar o acesso à Libras 
aos estudantes dos Grupos IV e V, que DEVEM PARTICIPAR DO PROJETO NO CONTRATURNO.

Os conteúdos são abordados com base na Política de Ensino da Rede Municipal do Recife - Edu-
cação Infantil, levando em consideração a necessidade do aprendizado da Libras.

Formato: Síncrono

Onde: Google Meet pelo link da videoconferência https://meet.google.com/uvp-pyfi-qnx 

Quando:

Turma A - Nas sextas-feiras, pela manhã, das 9h às 10h

Turma B - Nas sextas-feiras, à tarde, das 14h às 15h

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

05, 12, 19 e 26/11/2022
Aulões do Ondatec 2022

O Ondatec acontecerá nestes sábados com aulões de Língua Portuguesa e Matemática, presen-
cialmente ou através do canal do EducaRecife no YouTube. Os(As) estudantes também se pre-
param, durante a semana, realizando os simulados na UniRec e assistindo às aulas no aplicativo 
do EducaRecife ou no canal do EducaRecife no YouTube. Neste ano, o Ondatec conta com uma 
novidade: fomentar o projeto de vida do(a) estudante.

Qualquer dúvida: Gerência de Anos Finais e Educação Integral - GEIAF
Contato: 3355-5957
E-mail: geiaf@educ.rec.br

https://meet.google.com/uvp-pyfi-qnx
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


14 a 18/11/2022 
3ª Avaliação Socioemocional no MindzUp

Estarão disponíveis para os estudantes realizarem as Avaliações Socioemocionais na plataforma 
MindzUP da Mind Lab, para acesso, segue o Tutorial de acesso dos estudantes e professores à 
avaliação socioemocional do MindLab.

Para realizar essas avaliações, seguir o passo a passo:

• Compartilhe o link que deve ser acessado por cada uma das escolas: LINK DAS UNIDADES 
DE RECIFE.

• Localize a linha com o nome da sua escola.
• Clique no link dos códigos correspondente.
• Acesse a pasta e o arquivo em PDF da sua escola.
• Faça o download ou salve o arquivo no seu computador.

Esse arquivo está com os dados de aces-
so de cada um dos seus estudantes.Todas 
as páginas devem ser impressas e entre-
gues para cada estudante para que pos-
sam acessar a plataforma www.mindzup.
com.br para fazer a avaliação socioemo-
cional.

Qualquer dúvida: Gerência de 
Alfabetização, Letramento, Educação 
Infantil e Anos Iniciais - GALEIAI 
Contato: 3355-5947
E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br 

https://drive.google.com/file/d/1BHfMoEI5ZDmbSKEKl38Cvvnj-8c_4HGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHfMoEI5ZDmbSKEKl38Cvvnj-8c_4HGd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
mailto:gerencia.galeiai%40educ.rec.br?subject=


16/11/2022
Encontro Formativo com Coordenadores(as) Pedagógicos(as)

Com a finalidade de compartilhar o contexto, alinhar as práticas pedagógicas realizadas na escola 
e compreender o desenvolvimento das estratégias para a recomposição das aprendizagens, o Nú-
cleo de Coordenação Pedagógica (NCP), Efer e as Divisões Pedagógicas das Regionais realiza-
rão os encontros presenciais com coordenadores(as) pedagógicos(as) de acordo com o seguinte 
cronograma:

• Manhã (8h30 às 12h) - Coordenadoras(es) pedagógicas(os) das Regionais 3 e 4 
• Tarde (14h às 17h30) - Coordenadoras(es) pedagógicas(os) das Regionais 1 e 2

 
Local: EFER Professor Paulo Freire

Qualquer dúvida: Gerência de Apoio Pedagógico - GEAP
Contato: 3355-5965
E-mail: gerenciapedagogica@educ.rec.br 

22/11/22 a 01/12/2022 - VII Ciranda Literária de Educação Infantil:
Relações étnico-raciais - percursos e vivências na educação infantil 
do Recife

A VII Ciranda Literária apresenta-se como uma exposição na Escola de Formação de Educadores 
do Recife (EFER) Professor Paulo Freire de atividades realizadas, nas unidades educacionais, pe-
los estudantes como exibição de fotos, pinturas, desenhos, portfólios, produções artísticas, recon-
to de histórias com textos individuais ou coletivos e outras ações que envolveram a participação 
das famílias, cujo objetivo é incentivar, através da literatura infantil, experiências que contribuirão 
para o envolvimento das crianças nas diferentes linguagens, com experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, com o incentivo à curiosidade, à explora-
ção e ao encantamento do universo literário.

Qualquer dúvida: Gerência de Alfabetização, Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais - 
GALEIAI
Contato: 3355-5947
E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br

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


23/11/2022
Pesquisa Minha Escola Tem Voz

Nos dias 17 e 18/11/2021, no Encontro do Bem-Estar, realizamos a primeira escuta sobre o que 
as escolas precisavam para o ano letivo de 2022. A partir dos encaminhamentos dados com 
gestores, vice-gestores e coordenadores que participaram do evento, a Secretaria Executiva de 
Gestão Pedagógica (SEGP) planejou as ações pedagógicas para 2022.

No dia 23/11/2022, teremos um encontro com GESTORES ou VICE-GESTORES e COORDENA-
DORES para realizarmos a pesquisa MINHA ESCOLA TEM VOZ. Neste dia, será imprescindível 
a presença da gestão ou vice-gestão e da coordenação pedagógica para que, juntas, possam 
preencher o formulário da pesquisa MINHA ESCOLA TEM VOZ, por meio de link a ser disponibili-
zado neste dia, e, assim, a Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP) planejar as ações 
pedagógicas para 2023 a partir da fala das escolas.

Contamos com sua colaboração!

Importante a gestão, vice-gestão ou coordenação trazer um computador  
e um modem para realizarmos a pesquisa.

Local: Efer
Quando: Após as orientações sobre a 4ª avaliação formativa do Saere
Qualquer dúvida: Gerência de Apoio Pedagógico - GEAP
Contato: 3355-5965
E-mail: gerenciapedagogica@educ.rec.br



Formação Continuada
A formação continuada é um elemento fundamental, estruturante, para que possamos promover 
uma Educação de qualidade e o desenvolvimento das/dos nossas/nossos profissionais.

Neste mês de novembro seguiremos aprofundando os estudos e desenvolvendo práticas pedagó-
gicas voltados para a recomposição das aprendizagens; dialogando com os recursos disponíveis 
em nossa rede, como a Árvore Livros o Programa MenteInovadora e os diversos recursos tecno-
lógicos; e também aprofundaremos a valorização dos projetos e conhecimentos produzidos em 
nossa rede municipal.

No mês de novembro as formações ocorrerão em diversos formatos; solicitamos que fiquem aten-
tos para os formatos que seguem abaixo e para qual segmento as formações serão oferecidas.

Formações Assíncronas

CAEd - Desenvolvimento Profissional

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

Desse modo, permanecem acessíveis, na plataforma do CAEd/UFJF, tanto a formação de Ali-
nhamento, oferecida a professores(as) do 1º ao 9º ano, gestoras(es) e coordenadoras(es) pe-
dagógicas(os) com carga horária de 30 horas, quanto o curso de Desenvolvimento Profissional, 
com carga horária de 90 horas, destinada a gestores(ss), coordenadores(as) pedagógicos(as) 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.

Plataforma do(a) Professor(a) MindLab

Início do itinerário formativo, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma do Min-
dLab, com fins de formação em serviço, para que os(as) profissionais tenham acesso às orien-
tações em relação à condução pedagógica frente à metodologia de uso do material do MindLab 
entregue às escolas.

Para acesso ao AVA, aos professores podem ter o passo a passo pelo Tutorial para acesso dos 
PROFESSORES à plataforma formativa do MindLab.pdf

http://Tutorial para acesso dos PROFESSORES à plataforma formativa do MindLab.pdf
http://Tutorial para acesso dos PROFESSORES à plataforma formativa do MindLab.pdf


Formações Síncronas

A Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire prosseguirá com os 
encontros formativos realizados ao longo do ano, promovendo formações síncronas para o GOM 
segundo o esquema abaixo:

Os encontros formativos ocorrerão, através de links da plataforma Meet que serão disponibiliza-
dos no site da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER) para 
professores(as) em regência nas turmas de:

• Educação Infantil (Berçário ao Grupo III);
• Programa Primeiras Letras para os(as) professores(as) regentes das turmas de Grupo IV, 

Grupo V, 1º, 2º, 3º ano e Correção de Fluxo - Alfabetização;
• EJA - fases 1 e 2;
• Professores(as) dos Espaços de Leitura;
• Professores(as) do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Para o(a) professor(a) que atua do Grupo IV ao 3º anos e correção de fluxo alfabetização, por 
favor, identificar a turma de formação em que está alocado(a) e identificar no calendário o seu dia 
de formação, poderá acessar no link do arquivo da Enturmação de Professores GIV ao 3º ano_
Primeiras Letras de Novembro/22.

01, 08, 22 e 29/11/2022
Curso de Libras online para professores das salas de aula regular
comum e do Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Ação resultado da parceria entre a Secretaria de Educação e o Centro de Apoio ao Surdo (CAS).

A oferta do curso de Libras online para os(as) professores(as) da RMER é uma continuidade da 
ação iniciada no 1º semestre, com a participação dos(as) professores(as) já inscritos.

Formato: Síncrono (o link da videoconferência é enviada pelo grupo de WhatsApp LIBRAS TUR-
MA - 3ª T e N)

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

https://drive.google.com/file/d/1WDRVjDlBmAf9zCJjVsd4-V1HRK-qWGmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDRVjDlBmAf9zCJjVsd4-V1HRK-qWGmh/view?usp=sharing
http://educacao.especial@educ.rec.br


03 e 04/11/2022 - Momento formativo com Centro Educacional Inclusivo 
Ulisses Pernambucano

Em atendimento ao convite da Secretaria de Estadual de Educação, a equipe de professores do 
NAAH/S PE poderá participar do momento formativo presencial no Centro Educacional Inclusivo 
Ulisses Pernambucano que contará com a seguinte programação:

• Dia 03/11 - Conceito e Características de Altas Habilidades e Superdotação; e Triagem e 
processos de avaliação pedagógica de estudantes com AH/SD  
Formadoras: Profª Thiane Araújo e Profª Conceição Araújo 

• Dia 04/11 - Atividades de Enriquecimento e estratégias pedagógicas com estudantes com 
AH/SD nos grupos de interesse

• Linguagens – Formador: Prof. Francisco Alexandrino;
• Raciocínio Lógico-Matemático – Formadora: Profª Valdilene Gomes
• Experimentos  – Formadora: Profª Thiane Araújo
• Observação Precoce – Formadora: Profª Izabel Purificação Van Lume

Formato: Síncrono

Onde: Google Meet pelo link da videoconferência https://meet.google.com/cwb-ytoa-pmk 

Quando: Manhã (8h às 12h) ou Tarde (13h30 às 17h30)

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%20?subject=


09, 16, 23 e 30/11/2022 - Formação Síncrona para os Professores das 
Salas Regulares Bilíngues para Surdos através do Curso de Libras 
Bilíngue

Ação que é resultado da parceria entre a Secretaria de Educação e o Centro de Apoio ao Surdo 
(CAS), a oferta do curso de Libras online para os(as) professores(as) da RMER é uma continuida-
de da ação iniciada no 1º semestre, com a participação dos(as) professores(as) das salas regula-
res bilíngues para surdos. 

Formato: Síncrono

Onde: Google Meet pelo link da videoconferência (o link da videoconferência é enviada pelo grupo 
de WhatsApp LIBRAS BILÍNGUE - 4ª M e T)

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial (GEE) 
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br  

10/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Faz Uso do Teclado TIX

Orientações específicas para os professores do AEE e professores da sala regular comum que fa-
zem uso do Teclado Tix na Sala de Recursos Multifuncionais. Esse encontro terá ações de orien-
tações e práticas/atividades com uso do equipamento, bem como revisar o uso dos equipamentos 
complementares, simplix e telapatix.

Formato: Síncrono
Onde: Google Meet pelo link da videoconferência https://meet.google.com/qms-drkx-cui 
Quando: Manhã (8h às 12h), Tarde (13h30 às 17h30) ou Noite (18:40 às 21h)

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=
https://meet.google.com/qms-drkx-cui
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


22/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores que Receberam o ORCAM
O encontro pedagógico tem como objetivo orientar e resgatar as atividades vivenciadas pelos 
professores e professoras que receberam o dispositivo ORCAM 

Formato: Síncrono
Onde: Google Meet pelo link da videoconferência https://meet.google.com/nmg-qpra-qqi  
Quando: Manhã (8h às 12h), Tarde (13h30 às 17h30) ou Noite (18:40 às 21h)

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

24/11/2022
Encontro Pedagógico com Gestores das Escolas que Receberam o 
ORCAM
O encontro pedagógico tem como objetivo orientar os gestores das escolas que receberam o OR-
CAM quanto ao uso pedagógico e à necessidade de remanejamento quando necessário.

Escolas:

E. M. MÁRIO MELO
E. M. SÃO CRISTÓVÃO
E. M. VIRGEM PODEROSA
E. M. DA IPUTINGA
E. M. PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA
E. M. NOVO MANGUE
E. M. DO COQUE

Formato: Síncrono
Onde: Google Meet pelo link da videoconferência https://meet.google.com/xmx-bzvy-ogv  
Quando: Tarde (13h30 às 17h30)

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

 

https://meet.google.com/nmg-qpra-qqi
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=
https://meet.google.com/xmx-bzvy-ogv
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


Formações Presenciais

No mês de novembro daremos sequência ao trabalho formativo que envolve as formações ofe-
recidas pela EFER Paulo Freire e também a formação em competências digitais. As formações 
presenciais ocorrerão na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire 
conforme o calendário para os(as) professores(as) que atuam:

• Ensino Fundamental 4º e 5º ano; e
• Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, todos os componentes curriculares;
• Correção de Fluxo - Aceleração;
• Professores do AEE e professores da sala regular comum que atuam com estudantes com 

deficiência.
 
OBS: Os(as) professores(as) que atuam nos ANOS FINAIS, em todos os componentes curricula-
res, terão dois encontros formativos durante o mês de novembro, conforme poderá ser observado 
em nosso calendário.

As informações sobre datas e horários de participação (calendário das formações) estão no arquivo 
de Formações EFER Síncronas e Presenciais de novembro/22 disponível no link da pasta com os 
anexos da pauta pedagógica de novembro/2022.

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/.

Qualquer dúvida: Escola de Formação de Educadores Professor Paulo Freire - EFER
Contato: 3355-5852
E-mail: efaer.paulofreire@educarecife.com.br 

03/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes com a Síndrome Congênita do Zika Vírus
Dando início às ações específicas para os professores do AEE e professores da sala regular 
comum que atuam com estudantes com a Síndrome Congênita do zika vírus, esse encontro terá 
ações de orientações e práticas com tecnologias assistivas disponíveis na rede e sugestão de 
adaptação de atividades. 

Local: Efer
Quando: Manhã (8h às 12h), Tarde (13h30 às 17h30) ou Noite (18:40 às 21h)

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

https://drive.google.com/file/d/1IOh60IyzUme8O67TA3F1c3Wmu3jHhRzA/view?usp=sharing
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
mailto:efaer.paulofreire%40educarecife.com.br?subject=
mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=


04/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes com Baixa Visão

Dando continuidade às ações específicas para os professores do AEE e professores da sala regu-
lar comum que atuam com estudantes com baixa visão, esse encontro terá ações de orientações 
e práticas com tecnologias assistivas disponíveis na rede e sugestão de adaptação de atividades.

Local: Efer
Quando: Manhã (8h às 12h), Tarde (13h30 às 17h30) ou Noite (18:40 às 21h)

Aproveitamos para divulgar o fluxo para ampliação de material que as escolas que precisam am-
pliar 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 educacao.especial@educ.rec.br.

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

07/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes Surdos em Inclusão

Dando continuidade às ações específicas para os professores do AEE e professores da sala 
regular comum com estudantes surdos ou com deficiência auditiva, esse encontro terá ações de 
orientações e práticas com tecnologias assistivas disponíveis na rede e sugestão de adaptação de 
atividades.

Local: Efer
Quando: manhã (8h às 12h) e tarde (13h30 às 17h30) e noite (18:40 às 21h)

Aproveitamos para divulgar o fluxo de transferência dos estudantes para as Salas Regulares Bilín-
gues para Surdos quando os pais ou responsáveis optarem pela matrícula: solicitar a transferên-
cia para a unidade educacional que possua sala bilíngue, além de divulgar o Projeto Sementinhas.

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


07/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes Surdos em Inclusão

Dando continuidade às ações específicas para os professores do AEE e professores da sala 
regular comum que atuam em unidades educacionais com estudantes surdos ou com deficiência 
auditiva, esse encontro terá ações de orientações e práticas com tecnologias assistivas disponí-
veis na rede e sugestão de adaptação de atividades.

Local: Efer
Quando: manhã (8h às 12h) e tarde (13h30 às 17h30) e noite (18:40 às 21h)

Aproveitamos para divulgar o fluxo de transferência dos estudantes para as Salas Regulares Bilín-
gues para Surdos quando os pais ou responsáveis optarem pela matrícula: solicitar a transferên-
cia para a unidade educacional que possua sala bilíngue, além de divulgar o Projeto Sementinhas.

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

07, 09, 16, 21, 23, 28 e 30/11/2022
Curso de Libras para funcionários do CAP 
O curso tem por objetivo oportunizar a aprendizagem da Libras aos funcionários do Centro Ad-
ministrativo Pedagógico - CAP, através de aulas presenciais, visando o atendimento acessível às 
pessoas surdas. O mesmo é realizado pelo Núcleo de Educação de Surdos - NES, através da 
Gerência de Educação Especial.
Essa será a segunda edição do curso e terá duas turmas, Básico I e Básico II (continuação do 1º 
semestre). 

Onde: Sala da Gerência de Educação Especial
Quando:
BÁSICO I - nas segundas-feiras, pela manhã, das 9h às 12h
BÁSICO II - nas quartas-feiras, pela manhã, das 9h às 12h.

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


18/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes Cegos 
Dando continuidade às ações específicas para os professores do AEE e professores da sala regu-
lar comum que atuam com estudantes cegos, esse encontro terá ações de treinamento, orienta-
ções e práticas com tecnologias assistivas disponíveis na rede, sugestão de adaptação de ativida-
des e entrega de materiais para uso pedagógico diário. 

Local: Efer
Quando: Tarde (14h às 17h) 

Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

21/11/2022 - Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento 
Educacional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Possuem Estudantes em Avaliação ou em Atendimento Suplementar
O encontro tem o objetivo de orientar sobre o rastreio, processo de identificação e tipos de ativida-
des de enriquecimento para estudantes com Altas Habilidades/Superdotação.

Local: Efer
Quando: Manhã (8h às 12h), Tarde (13h30 às 17h30) ou Noite (18:40 às 21h)

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


Formação do Primeiras Letras

COORDENADORES(AS) PEDAGÓGICOS(AS) - PRESENCIAL (EFER)

Neste ciclo formativo, as formações para coordenadoras e coordenadores pedagógicos de forma 
presencial ocorrerão na EFER nos dias:

24/11 - Turmas 1 e 2 (Manhã: das 8h às 12h); Turmas 3 e 4 (Tarde: das 13h30 às 17h30)

25/11 - Turmas 5 e 6 (Manhã: das 8h às 12h); Turmas 7 e 8 (Tarde: das 13h30 às 17h30)

Para verificar a turma de formação em que está alocado(a), acessar o link do arquivo com a distri-
buição da Formação de Coordenadores do Primeiras Letras em Novembro/2022.

24/10, 05 e 19/11, 03/12.
Formação Intensiva de Alfabetização do Programa Primeiras Letras

Público: Professores do Grupo V, 1° Ano, Língua Portuguesa Anos Finais, Técnicos Pedagógicos 
e Coordenadores Pedagógicos.

Qualquer dúvida:
Escola de Formação de Educadores Professor Paulo Freire - EFER 
Contato: 3355-5852 / 3355-5860
Rosiana Pontes ou efaer.paulofreire@educarecife.com.br Gerência do Programa de Alfabetização
Contato: 3355-5964
E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br

https://drive.google.com/drive/folders/19ZA4XoTyWmQ1bDexKMlgdCha7PKn9SNf?usp=sharing
mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=


Até 01/11/2022 Inscrições dos Estudantes do 9º Ano no Processo de Ingresso do 
IFPE 2023.1

Até 01/11/ 2022 Envio da Declaração do Quantitativo de Estudantes Matriculados 

Até 01/11/ 2022 Recrutamento de pessoal para aplicação do SAEPE em sua uni-
dade escolar

Até 07/11/2022
Devolução do MAPA DE ESCOLA do SAEPE (onde constam seus 
aplicadores) pelo email narerecife@educ.rec.br e 
saere.educ@gmail.com 

Até 07/11/2022 Devolução do MAPA DA ESCOLA do SAERE (se for o caso) 

Até 25/11/2022 Aplicação da 3ª Sequência de Atividades Digitais

Até 30/11/2022 Conclusão da Formação CAEd - Cursos: Evento de alinhamento e 
Desenvolvimento Profissional

01, 08, 22 e 
29/11/2022

Curso de Libras online para professores das salas de aula regular 
comum e do Atendimento Educacional Especializado (AEE)

01 a 30/11/2022 Atividades permanentes da Educação Especial

03/11/2022 
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educa-
cional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes com a Síndrome Congênita do Zika Vírus

03 e 04/11/2022  Momento formativo com Centro Educacional Inclusivo Ulisses 
Pernambucano

04/11/2022
Formação do SAEPE dos aplicadores na EFER, cronograma a ser 
divulgado (todos os aplicadores e o responsável pelo SAEPE na 
escola devem participar) 

04/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educa-
cional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes com Baixa Visão

04, 11, 18 e 
25/11/2022 Projeto Sementinhas

Cronograma Geral

mailto:narerecife%40educ.rec?subject=
mailto:saere.educ%40gmail.com?subject=


05, 12, 19 e 
26/11/2022  Aulões do Ondatec 2022

05 e 19/11, 03/12 Formação Intensiva de Alfabetização do Programa Primeiras 
Letras 

07/11 Coleta das provas do SAEPE para aplicação

07/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educa-
cional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes Surdos em Inclusão

07 a 28/11/2022 Formações síncronas ou Presenciais EFER

07, 09, 16, 21, 23, 
28 e 30/11/2022 Curso de Libras para funcionários do CAP

08/11 Aplicação das provas do SAEPE

09/11 
(das 8h às 17h) Devolução das provas do SAEPE

09, 16, 23 e 
30/11/2022

Formação Síncrona para os Professores das Salas Regulares 
Bilíngues para Surdos através do Curso de Libras Bilíngue

10/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educacio-
nal Especializado e Professores da Sala Regular Comum que Faz 
Uso do Teclado TIX

14 a 18/11/2022 3ª Avaliação Socioemocional no MindzUp

16/11/2022 Encontros com Coordenadores(as) Pedagógicos(as)

18/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educa-
cional Especializado e Professores da Sala Regular Comum que 
Atuam com Estudantes Cegos

21/11/2022
Encontro Pedagógico com Professores do Atendimento Educacional 
Especializado e Professores da Sala Regular Comum que Possuem 
Estudantes em Avaliação ou em Atendimento Suplementar

22/11/2022  Encontro Pedagógico com Professores que Receberam o OR-
CAM



22/11/22 a 
01/12/2022

VII Ciranda Literária de Educação Infantil: Relações étnico-raciais 
- percursos e vivências na educação infantil do Recife

23/11/2022 Reuniões sobre a aplicação da 4ª Avaliação Formativa do Saere

23/11/2022 Pesquisa Minha Escola Tem Voz

24/11/2022 Encontro Pedagógico com Gestores das Escolas que Receberam 
o ORCAM

28/11/2022

Coleta do material para aplicação da 4ª Avaliação Formativa do 
Saere no drive-trought

• Regional 1 (RPAs 1 e 2): Cetec - Av. Oliveira Lima, 824 
• Regional 2 (RPA 3): Utec Sítio Trindade - Sítio Trindade
• Regional 3 (RPAs 4 e 5): Efer - Rua Real da Torre
• Regional 4 (RPA 6): Geraldão - Av. Mascarenhas de Moraes

29/11/2022 1º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere

30/11/2022 2º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere


