
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

 

Ofício Circular nº 247/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC       Recife, 30 de novembro de 2022. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

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

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 

OBS: DESCONSIDERAR GR 245/2022, ENVIADO E REENVIADO, E CONSIDERAR APENAS ESTE ! 

 

Assunto: Pauta Pedagógica de DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 dezembro 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

Dezembro / 2022



Olá, profissionais da Educação!

É com grande satisfação que damos continuidade à publicação de nossas PAUTAS PEDAGÓ-
GICAS mensais da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP) com a de DEZEM-
BRO/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 dezembro de 2022 seja um mês ótimo e cheio de realizações para a gente!

Juliana Guedes 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica

Apresentação



Ações
01/12/2022
Devolução das Provas do SAEPE 2022

A devolução dos pacotes de provas do SAEPE, que por determinação da Secretaria de Educação 
do Estado de Pernambuco, tiveram sua data alterada para 30/11/2022, deve ocorrer impreterivel-
mente no dia 01/12/2022.

Para a devolução, 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 dia 01/12 (das 8h às 16h), no 

mesmo local da coleta.

Local: CadÚnico (Rua Doutor Vieira de Menezes, S/N - Santo Amaro, Recife - PE)
Horário: 8h às 16h
Qualquer dúvida: Núcleo de Avaliação do Recife - Nare
Contato: 3355-5966
E-mail: narerecife@educ.rec.br 

01/12/2022 
Visita às Escolas Municipais em Tempo Integral

Serão realizadas visitas às escolas de educação em tempo integral, pela Gerente, para conhecer 
os espaços e seu funcionamento.

Local: EMTI Cícero Franklin e EMTI Divino Espírito Santo
Horário: Manhã
Qualquer dúvida: Gerência Geral de Educação Integral (GGEI)
Contato: 3355-5987
E-mail: gerenciadeeducacaointegral@educ.rec.br 

mailto:narerecife%40educ.rec.br?subject=
mailto:gerenciadeeducacaointegral%40educ.rec.br?subject=


01/12/2022 
Último dia da exposição de trabalhos da VII Ciranda Literária da 
Educação Infantil: Relações Étnico-raciais - Percursos e Vivências na 
Educação Infantil do Recife

A VII Ciranda Literária apresenta-se como uma exposição de experiências e atividades realiza-
das pelos/as estudantes nas unidades educacionais. Ocorrerá no hall da Escola de Formação 
de Educadores do Recife e, na ocasião, serão socializadas as produções infantis como pinturas, 
desenhos, além de portfólios que evidenciem as produções artísticas, exibições de fotos, reconto 
de histórias com textos individuais ou coletivos e outras ações que envolveram a participação das 
famílias. O objetivo é incentivar, através da literatura infantil, experiências que contribuem para o 
envolvimento das crianças nas diferentes linguagens, com experiências de narrativas, de aprecia-
ção e de interação com a linguagem oral e escrita, incentivando a curiosidade, a exploração e o 
encantamento do universo literário.

Local: Hall da Efer
Qualquer dúvida: Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais - 
GALEIAI / Divisão de Educação Infantil - DEI
Contato: 3355-5947 / 3355-5956/5957
E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br; dei@educ.rec.br 

01 a 27/12/2022
Período de Preenchimento das Informações do Programa Criança 
Alfabetizada

Dando continuidade às ações do Programa Criança Alfabetizada, encaminhamos abaixo os links 
de acompanhamento do 4º Bimestre. Essa ação requer o envolvimento de todos(as) os (as) pro-
fessores(as) e coordenadores(as) que atuam nos segmentos atendidos pelo Programa.

01 até 19/12/2022
Programa Criança Alfabetizada - Preenchimento de informações por PROFESSORES(AS) 
DO 1º E DO 2º ANO
 
Professores (as) do 1º e do 2º ano precisarão:

• Enviar, até o dia 19/12/2022, as respostas do formulário. Quando enviar, automaticamente, 
cada professor receberá uma cópia das respostas em seu e-mail que encaminhará para seu 
coordenador pedagógico também até dia 19/12/2022.

• Preencher os respectivos links: 
      Professores(as) 1º ano – LINK DE ACESSO: https://forms.gle/J4tCRB3Ci4yZLcE28 
      Professores(as) 2º ano – LINK DE ACESSO: https://forms.gle/AH8A92Q2mX67Lyrx9

mailto:gerencia.galeiai%40educ.rec.br?subject=
mailto:dei%40educ.rec.br?subject=
https://forms.gle/J4tCRB3Ci4yZLcE28
https://forms.gle/AH8A92Q2mX67Lyrx9


01 até 27/12/2022 
Programa Criança Alfabetizada - Preenchimento de informações por COORDENADO-
RES(AS)
A Coordenação Pedagógica deverá inserir as informações no formulário e na planilha e enviar até 
o dia 27/12/2022 para o email: gerencia.alfa@educ.rec.br.

Coordenadores(as) de turmas de 1º e 2º ano precisarão:
• Localizar os e-mails com as respostas dos professores (as) das turmas de 1º e 2º ano.
• Sistematizar as informações de seus(suas) professores(as).
• Preencher os respectivos links com as informações consolidadas 

Coordenadores(as) 1º ano – LINK DE ACESSO: https://forms.gle/KK2ssRqB7prCa7cf9
Coordenadores(as) 2º ano – LINK DE ACESSO: https://forms.gle/rxGesuqxrytxMY1b8
Coordenadores(as) de Grupo 4 e Grupo 5 precisarão:

• Baixar a planilha Acompanhamento Pedagógico | Pré-escola - 4 e 5 anos  
LINK DE ACESSO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmjfwWCvKGAsQtafCAxXnw-
fU_ghoBDMM/edit?usp=share_link&ouid=117143060067947143851&rtpof=true&sd=true

ATENÇÃO!
A planilha não é editável online.

Por isso, há necessidade de fazer o download, inserir os dados e enviar, até o dia 27/12/2022, 
como anexo para o e-mail da Gerência de Alfabetização: gerencia.alfa@educ.rec.br.

Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização - GALF
Contato: 3355-5964
E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br 

01 a 30/12/2022
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. 

mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=
https://forms.gle/KK2ssRqB7prCa7cf9
https://forms.gle/rxGesuqxrytxMY1b8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmjfwWCvKGAsQtafCAxXnwfU_ghoBDMM/edit?usp=share_link&ouid=117143060067947143851&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmjfwWCvKGAsQtafCAxXnwfU_ghoBDMM/edit?usp=share_link&ouid=117143060067947143851&rtpof=true&sd=true
mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=
mailto:gerencia.alfa%40educ.rec.br?subject=


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 

Educação 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 

02, 09 e 16/12/2022
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 deficiên-
cia 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 CONTRA-
TURNO.

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 

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


03 e 10/12/2022
Reuniões Ondatec 2022

Serão realizadas duas reuniões com supervisores, coordenadores e professores para avaliação 
do ONDATEC 2022 e planejamento do ONDATEC 2023.

Data: 03/12/2022
Horário: 8h às 11h
Local: Auditório Luiz Gonzaga da Efer
Data: 10/12/2022
Horário: 8h às 11h
Local: Auditório Compaz Ariano Suassuna (Av. Abdias de Carvalho)
Qualquer dúvida: Gerência de Anos Finais - GEIAF
Contato: 3355-5959
E-mail: geiaf@educ.rec.br

05 a 14/12/2022
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 (SAE-
RE).

Os dias de aplicação das provas da 4ª Avaliação Formativa do Saere 2022 serão 07 e 12 de de-
zembro.

05 de dezembro 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): Compaz Ariano Suassuna - Av. Abdias de Carvalho
• Regional 4 (RPA 6): Parque Esportivo Santos Dumont - Boa Viagem 

07 de dezembro 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

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


12 de dezembro 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

13 e 14 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 
Sistema de Inscrição de Aplicadores (SIA).

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=


05 a 16/12/2022 
4ª Avaliação Socioemocional no MindzUp

Acesso dos/das estudantes à Avaliação Socioemocional
Estarão disponíveis para os/as estudantes realizarem as Avaliações Socioemocionais na Platafor-
ma MindzUP da Mind Lab. Para acesso, segue o Tutorial de acesso dos estudantes e professores 
à avaliação socioemocional do MindLab: Passo a passo para ALUNOS acessar a Avaliação So-
cioemocional.pptx.

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.
• Faça o download ou salve o arquivo no seu computador.

Esse arquivo está com os 
dados de acesso de cada 
um dos seus estudantes. 
Todas as páginas devem ser 
impressas e entregues para 
cada estudante para que 
possam acessar a plataforma  
www.mindzup.com.br 
para fazer a avaliação 
socioemocional.

https://docs.google.com/presentation/d/11KN2EzyDouiYH0_shbmHIQ54BsDX5K0y/edit?usp=share_link&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11KN2EzyDouiYH0_shbmHIQ54BsDX5K0y/edit?usp=share_link&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
http://www.mindzup.com.br


Acesso do/da professores aos RESULTADOS das Avaliações Socioemocionais
Na mesma pasta compartilhada do Google Drive em que foram disponibilizados os usuários e as 
senhas dos alunos, encontra-se o resultado da Avaliação Socioemocional.

 
Para acessar as Avaliações Socioemocionais (AVSE), seguir o passo a passo:

• Acesse o link de cada uma das pastas pode ser encontrado no seguinte arquivo LINK DAS 
UNIDADES DE RECIFE.

• Localize a linha com o nome da sua escola.
• Para clique no link do arquivo PDF correspondente ao boletim individual dos alunos.
• Faça o download ou salve o arquivo no seu computador.
•  Sugerimos imprimir para entregar o boletim a cada estudante.

É possível ver o resultado GERAL da escola. Para acessar, seguir o passo a passo:

• Acesse o link de cada uma das pastas pode ser encontrado no seguinte arquivo LINK DAS 
UNIDADES DE RECIFE.

• Localize a linha com o nome da sua escola.
• Para clique no link do arquivo de planilha contendo o resultado da Avaliação Socioemocional.

Para maiores informações, acessar o tutorial de navegação da planilha: Passo a passo para PRO-
FESSOR acessar o resultado da Avaliação Socioemocional.pptx.

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

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
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLBNkVclyfGGYW4uVhFyINpLWMUNa7NSzRSYoZuulXQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/presentation/d/1NIGdsHZ_sSw4H4kVCzqiFR4tkQtRpmcy/edit?usp=share_link&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1NIGdsHZ_sSw4H4kVCzqiFR4tkQtRpmcy/edit?usp=share_link&ouid=115294330659424354177&rtpof=true&sd=true
mailto:gerencia.galeiai%40educ.rec.br?subject=


09/12/2022
Reunião com as Equipes das Escolas Municipais de Tempo Integral 
(EMTIs) de ANOS INICIAIS 

PAUTA:
• Acolhimento às equipes escolares
• Apresentação da trajetória 2022
• Informes sobre a Gerência Geral de Escolas Integrais
• Pactuação de visitas às escolas
• Momento de devolutiva da escola

Local: CAP na Divisão de Anos Iniciais (1º andar, Bloco A, Sala 13)
Horário: 9h30
Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização - GALF
Contato: DAI: 3355-5962/5963
E-mail:  daief@educ.rec.br

15/12/2022 
Reunião com Coordenadores(as) Pedagógicos(as) das Unidades 
Parceiras (Conveniadas)  

PAUTA: ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REALIZADO 2022 

Os pontos de pauta deste encontro serão:
• Avaliação das ações pedagógicas em relação aos aspectos positivos e pontos de atenção
• Análise das práticas pedagógicas em consonância com a formação curricular da Educação 

Infantil
• Acompanhamento Pedagógico
• Pactuação de metas pedagógicas para 2023
• Entre outros

Local: Centro de  Educação, Tecnologia e Cidadania (CETEC)
Endereço: Rua Oliveira Lima, Nº 824 - Soledade
Horário: 8h às 12h 
Qualquer dúvida: Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais - 
GALEIAI / Setor de Conveniadas 
Contato: 3355-5947/5948 
E-mail: gerencia.galeiai@educ.rec.br; conveniadas@educ.rec.br 

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


15/12/2022 
Encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos  
de Escolas Integrais

ALINHAR AÇÕES PARA 2023 

Local: A ser divulgado posteriormente
Horário: Tarde 
Qualquer dúvida: Gerência Geral de Educação Integral (GGEI)
Contato: 3355-5987
E-mail: gerenciadeeducacaointegral@educ.rec.br

15/12/2022 
Evento de Socialização do Sarau Cultural na Flor da Pele

O Sarau Cultural na Flor da Pele foi um projeto desenvolvido ao longo do mês de novembro com o 
objetivo de enfatizar a importância da cultura afro-brasileira na construção da identidade do indiví-
duo e da sua prática diária.

A socialização do Sarau Cultural na Flor da Pele ocorrerá em dois momentos,  para contemplar as 
etapas de ensino e a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA); o 1° momento à tarde 
para estudantes da Correção de Fluxo (Alfabetização, Aceleração e Travessia) e o 2º momento 
à noite para Estudantes do Correção de Fluxo (Travessia) e da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

A escola que desejar apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos durante o Sarau Cultural na 
Flor da Pele deverá enviar a proposta de apresentação através do e-mail eja@educ.rec.br até o 
dia 06/12/2022.

Data: 15/12/2022
Horário: 14h às 17h
Local: Auditório Luiz Gonzaga da EFER
Público: Estudantes do Correção de Fluxo (Alfabetização, Aceleração e Travessia)
Horário: 19h às 21h
Local: Praça do Arsenal
Público: Estudantes do Correção de Fluxo (Travessia) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Qualquer dúvida: Divisão de Educação de Jovens - DEJA
Contato: 3355-5960 / 3355-5961
E-mail: eja@educ.rec.br 

mailto:gerenciadeeducacaointegral%40educ.rec.br?subject=
mailto:eja%40educ.rec.br?subject=
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15/12/2022 
Encontro Pedagógico para os Motoristas e Monitores do Transporte 
Escolar Inclusivo 
O momento tem como objetivo refletir, avaliar e orientar  o trabalho desenvolvido pelos  Motoristas 
e monitores que atuam junto aos estudantes com deficiência público alvo do Transporte Escolar 
Inclusivo. 

Local: Efer
Quando: 8h às 12h (manhã) 
Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br

15 e 16/12/2022 
Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica 
(NCP) e Coordenadoras(es) Pedagógicas(os)

Com a finalidade de aprofundar o diálogo sobre as práticas pedagógicas realizadas na escola, o 
Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP)  realizará os encontros síncronos com coordenado-
res(as) pedagógicos(as) de todas as unidades conforme calendário a seguir:

15/12 (9h às 11h30)
Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da Regional 1
INFORMAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO GOOGLE MEET: 

• Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP) e Coordena-
doras(es) Pedagógicas(os) - Regional 1

• Quinta-feira, 15 de dezembro · 09:00 até 11:30
• Link da videochamada: https://meet.google.com/gjh-yvdn-sfu

15/12 (14h às 16h30) 
Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da Regional 3
INFORMAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO GOOGLE MEET: 

• Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP) e Coordena-
doras(es) Pedagógicas(os) - Regional 3

• Quinta-feira, 15 de dezembro · 14:00 até 16:30
• Link da videochamada: https://meet.google.com/gjh-yvdn-sfu

 
16/12 (9h às 11h30) 
Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da  Regional 2
INFORMAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO GOOGLE MEET: 

• Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP) e Coordena-
doras(es) Pedagógicas(os) - Regional  2

• Sexta-feira, 16 de dezembro · 09:00 até 11:30
• Link da videochamada: https://meet.google.com/gjh-yvdn-sfu

mailto:educacao.especial%40educ.rec.br?subject=
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16/12 (14h às 16h30) 
Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da  Regional 4
INFORMAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO GOOGLE MEET: 

• Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP) e Coordena-
doras(es) Pedagógicas(os) - Regional 4

• Sexta-feira, 16 de dezembro · 14:00 até 16:30
• Link da videochamada:   https://meet.google.com/gjh-yvdn-sfu 

Qualquer dúvida: Núcleo de Coordenação Pedagógica - NCP
Contato: 3355-5949
E-mail: ncp@educ.rec.br 

16/12/2022
III Simpósio - Reflexões sobre a Precocidade: frutos do pioneirismo do 
NAAH/S Recife

O Simpósio tem como objetivo promover um espaço de informação para trocas sobre as especifi-
cidades da precocidade como uma das gradações das Altas Habilidades/Superdotação.

Local: Auditório Luiz Gonzaga da Efer 
Horário: 08h às 17h
Público-alvo: Professores do AEE, profissionais de Educação, Saúde, familiares dos estudantes 
do NAAH/S Recife. 
Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

https://meet.google.com/gjh-yvdn-sfu
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19/12/2022
4º Conselho Pedagógico

O Conselho Pedagógico da escola é uma instância fundamental do processo avaliativo dos es-
tudantes e constitui uma esfera de responsabilização coletiva dos processos de aprendizagem, 
portanto delibera sobre o resultado dos estudantes. Assim, para a realizaçao do 4º Conselho 
Pedagógico, seguem orientações norteadoras:

1. Analisar diversos aspectos das ações pedagógicas executadas: 
• evidências de realização das atividades propostas; 
• estratégias pedagógicas adotadas para a participação dos estudantes nas atividades propostas; 
• análise dos diversos instrumentos avaliativos disponibilizados (avaliação interna, avaliação 

externa, sequências de atividades digitais, parecer socioemocional, etc.); 
• avanços obtidos na aprendizagem, analisando o processo considerando novas oportunida-

des possíveis. 
2. Garantir a participação dos AEEs para a socialização de como tem sido os avanços e o desen-
volvimento pedagógico dos estudantes com deficiência observados no Atendimento Educacional 
Especializado, reforçando a necessidade de interagir com o(a) professor(a) da sala regular para 
trocar informações para fazer a avaliação e o parecer final de forma articulada.  

3. Observar as estratégias que buscaram garantir frequência e participação efetiva no processo de 
ensino e de aprendizagem de todo e de cada estudante.  

4. Registrar os resultados do processo avaliativo coletivo de todo e de cada estudante, bem como 
das deliberações e encaminhamentos do Conselho Pedagógico.  

5. Ressaltamos a importância do registro deste momento em ata específica.

Qualquer dúvida: Núcleo de Coordenaçao Pedagógica (NCP)
Contato: 3355-5949
E-mail: ncp@educ.rec.br



20/12/2022 
Encontro Pedagógico para os Professores das Salas Regulares 
Bilíngues para Surdos

Esse encontro tem o objetivo de socializar ações e práticas pedagógicas de sucesso entre os 
professores que atuam nas Salas regulares bilíngues para surdos, bem como refletir e avaliar o 
trabalho desenvolvido nas referidas salas.

Local: Efer
Quando: 8h às 12h (manhã) e 13h30 às 17h3 (tarde) 
Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

21/12/2022 
Encontro Pedagógico para os Professores do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE

O momento tem como objetivo avaliar, refletir e socializar as práticas exitosas do trabalho desen-
volvido pelos (as) professoras (es) do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Local: Efer
Quando: 8h às 12h (manhã) e 13h30 às 17h3 (tarde)
Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 
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Formação
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 dezembro destacamos a finalização dos cursos de alinhamento e desenvolvimento profis-
sional do CAED e solicitamos que os cursistas realizem os últimos módulos dos cursos. Também 
destacamos os cursos ofertados pela Gerência de Educação Especial para professoras e profes-
sores que atuam em salas comuns e de atendimento especializado. 

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.



06, 13 e 20/12/2022 
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 
TURMA - 3ª T e N)
Qualquer dúvida: Gerência de Educação Especial - GEE
Contato: 3355-5972 ou 3355-5973
E-mail: educacao.especial@educ.rec.br 

05, 07, 12, 14, 19 e 21/12/2022 
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 
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07, 14 e 21/12/2022 
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  

Formação Intensiva de Alfabetização do Programa Primeiras Letras
O último encontro presencial do 2º módulo ocorrerá no dia 03/12/2022

Data: 03/12/2022
Local: Polos da Formação Intensiva do Programa Primeiras Letras
Público: Professores de Grupo V, 1° Ano, Língua Portuguesa Anos Finais, Técnicos Pedagógicos
e Coordenadores Pedagógicos.
Qualquer dúvida: Gerência do Programa de Alfabetização / Escola de Formação de Educadores 
Professor Paulo Freire - EFER
Contato: 3355-5964 / 3355-5852/5860 Rosiana Pontes
E-mail: gerencia.alfa@educ.rec.br; efaer.paulofreire@educarecife.com.br  
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II SEMINÁRIO PRIMEIRAS LETRAS
O II Seminário do Programa Primeiras Letras 2022, pensado com todo carinho para os nossos 
profissionais, acontecerá no Teatro de Santa Isabel nos dias 27 e 28/12 para a socialização das 
nossas experiências do 2º semestre e para fecharmos o ano letivo de forma bem acolhedora em 
um momento leve e construtivo.



Na programação, teremos relatos de professores da rede e uma roda de conversa com autores da 
nossa terra.

 

Local: Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde, 
situado à Av. Mal Mascarenhas de Morais nº 4861
Data: 28/12/2022
Horário: 8h às 12h ou 13h30 às 17h30
Público: Professores de Grupo IV, Grupo V, 1º ano, Conveniadas, Coordenadores Pedagógicos e 
Professores de Biblioteca (em seu horário de expediente)

Local: Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde, 
situado à Av. Mal Mascarenhas de Morais nº 4861
Data: 29/12/2022
Horário: 8h às 12h ou 13h30 às 17h30
Público: Professores de 2º, 3º, Correção de Fluxo - Alfabetização, Coordenadores Pedagógicos e 
Professores de Biblioteca (em seu horário de expediente).
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Gerência do Programa de Alfabetização - GALF
Contato: 3355-5964
Email: gerencia.alfa@educ.rec.br
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Cronograma Geral
01/12/2022 Devolução das Provas do SAEPE 2022

01/12/2022 Visita às Escolas Municipais em Tempo Integral

01/12/2022
Último dia da exposição de trabalhos da VII Ciranda Literária da 
Educação Infantil: Relações Étnico-raciais - Percursos e Vivências na 
Educação Infantil do Recife

01 a 27/12/2022 Período de Preenchimento das Informações do Programa Criança 
Alfabetizada

01 até 
19/12/2022

Programa Criança Alfabetizada - Preenchimento de informações por 
PROFESSORES(AS) DO 1º E DO 2º ANO

01 até 
27/12/2022

Programa Criança Alfabetizada - Preenchimento de informações por 
COORDENADORES(AS)

01 a 30/12/2022 Atividades Permanentes da Educação Especial

02, 09 e 
16/12/2022 Projeto Sementinhas

03/12/2022 Último dia da Formação Intensiva de Alfabetização do Programa 
Primeiras Letras

03 e 10/12/2022 Reuniões Ondatec 2022

05/12/2022
05 de dezembro de 2022
Coleta do material para aplicação da 3ª Avaliação Formativa do Saere 
no drive-trought

05 a 14/12/2022 Avaliação Formativa do SAERE

05 a 16/12/2022 4ª Avaliação Socioemocional no MindzUp

05/12/2022 Coleta do material para aplicação da 3ª Avaliação Formativa do Saere 
no drive-trought

06, 13 e 
20/12/2022

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



05, 07, 12, 14, 19 
e 21/12/2022 Curso de Libras para funcionários do CAP

07, 14 e 
21/12/2022

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

07/12/2022 1º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere

09/12/2022 Reunião com as Equipes das Escolas Municipais de Tempo Integral 
(EMTIs) de ANOS INICIAIS

12/12/2022 2º dia de aplicação de prova da 4ª Avaliação Formativa do Saere

13 e 14/12/2022 Lançamento das respostas da 4ª Avaliaçao Formativa do Saere

14/12/2022 Evento de premiação dos estudantes de Anos Iniciais - 1ª Olimpíada 
Mirim OBMEP 2022 - Anos Iniciais

15/12/2022 Reunião com Coordenadores(as) Pedagógicos(as) das Unidades 
Parceiras (Conveniadas)

15/12/2022 Encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos de Escolas 
Integrais

15/12/2022 Encontro Pedagógico para os Motoristas e Monitores do Transporte 
Escolar Inclusivo

15 e 16/12/2022 Encontros On-line Síncronos entre Núcleo de Coordenação 
Pedagógica (NCP) e Coordenadoras(es) Pedagógicas(os)

15/12  
(9h às 11h30)

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da 
Regional 1

15/12  
(14h às 16h30)

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da 
Regional 3

16/12  
(9h às 11h30)

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da  
Regional 2

16/12  
(14h às 16h30)

Encontro entre NCP e Coordenação Pedagógica de Escolas da  
Regional 4

16/12/2022 III Simpósio - Reflexões sobre a Precocidade: frutos do pioneirismo 
do NAAH/S Recife



19/12/2022 4º Conselho Pedagógico

20/12/2022 Encontro Pedagógico para os Professores das Salas Regulares 
Bilíngues para Surdos

21/12/2022 Encontro Pedagógico para os Professores do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE

28/12/2022
II Seminário do Primeiras Letras para Professores de Grupo IV, Grupo 
V, 1º ano, Conveniadas, Coordenadores Pedagógicos e Professores 
de Biblioteca (em seu horário de expediente)

29/12/2022
II Seminário do Primeiras Letras para Professores de 2º, 3º, Correção 
de Fluxo - Alfabetização, Coordenadores Pedagógicos e
Professores de Biblioteca (em seu horário de expediente)


