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Ofício Circular nº 251/2022-GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 07 de dezembro de 2022. 
 
 
Assunto: FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, NO PRÓXIMO DIA 

09/12/2022, EM FUNÇÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - COPA DO 

MUNDO FIFA 2022. 

 

Prezados (as), 

 

Gestores(as) das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

 

A Secretaria de Educação informa que no próximo dia 09/12/2022 (sexta-feira), em função 

do jogo da Seleção Brasileira, na Copa Mundial FIFA 2022, não haverá expediente presencial 

nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

 

Entretanto, considerando a garantia dos 200 (duzentos) dias letivo e a da carga horária 

mínima anual, de 800 horas, estabelecidas no Art. 24, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDBEN), esta 

Secretaria orienta que o dia letivo seja garantido de forma remota, para os estudantes da Rede 

Municipal de Ensino do Recife. 

 

Segue em anexo o GR nº 242 publicado em 23/11/22, com as devidas orientações no 

intuito de garantir o dia letivo no dia/turno de jogos da Copa por meio de atividades não 

presenciais para assegurar a oferta dos 200 dias letivos previstos em lei para todos os estudantes.        

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima 

e saúde para todas(os).   

  
   
  
Atenciosamente,  
  
GLEIBSON CAVALCANTI                                                                                                               
Secretário Executivo de Gestão de Rede    
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Ofício Circular nº 242/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC     Recife, 23  de novembro de 2022 
 

Senhores GESTORES, VICE-GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Orientações para Garantir o Dia Letivo nos Turnos de Jogos da Copa do Mundo 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, considerando o Ofício Circular nº 235/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC sobre o 
funcionamento das unidades educacionais, em dias de jogos da seleção brasileira de futebol - Copa do Mundo Fifa 2022, 
informamos que será garantido o dia letivo no turno de jogos da Copa por meio de atividades não presenciais para 
assegurar a oferta dos 200 dias letivos previstos em lei para todos os estudantes. 

Nesses momentos, todas as turmas poderão seguir os conteúdos constantes nas referidas semanas nos CADERNOS DE 
ORIENTAÇÕES, cujo link de acesso Recomposição das Aprendizagens consta no GR do  Ofício Circular nº 061 /2022 de 
05/04/2022, e as aulas diárias de acordo com o planejamento mensal da Escola Municipal de Aulas Digitais (EMAD) que 
vão ao ar na TV e App do EducaRecife. Aproveitamos ainda  para apresentar orientações e sugestões de atividades 
específicas (em anexo) para assegurar esses dias letivos como momento assíncrono, sem interação entre professores e 
estudantes. 

 
Orientações: 

 

1. Cada turma deverá registrar seu(s) plano(s) de aula com as orientações sobre as atividades a serem vivenciadas pelos 

estudantes no turno de jogos da Copa. 

2. Enviar, no turno de jogos da Copa ou no dia letivo anterior, mensagem com comandos que expliquem as atividades que 

os estudantes realizarão no turno de jogos da Copa, incluindo a orientação para assistirem, no aplicativo do EducaRecife, 

as aulas disponíveis, que também serão transmitidas pela TV e estarão no canal do EducaRecife no YouTube. 

3. Receber e arquivar as devoluções das atividades não presenciais como evidências para o registro de frequência. 

4. Fica facultado à Coordenação Pedagógica e à Gestão Escolar, acompanhar o registro do processo de momento 

assíncrono. 

 

Sugestões: 

 

1. No aplicativo EducaRecife (https://educ.rec.br/educarecife/) estarão disponíveis as aulas da Escola de Aulas Digitais de 

cada etapa e modalidade de ensino. 

2. Outros materiais que poderão ser utilizados, a saber: 

 

a) Atividades elaboradas pelo(a) professor(a) regente de cada turma; 

b) Plataforma Árvore de Livros como incentivo à formação da competência leitora e ao prazer de ler; 

c) Materiais do programa MenteInovadora (Grupo IV ao 5º Ano) como recurso pedagógico; 

d) Livros literários que poderão ser emprestados para leitura. 

 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 
Atenciosamente,  
 

Juliana Guedes 
Secretária Executiva de Gestão 

Pedagógica 
Secretaria Executiva de Gestão 

Pedagógica (SEGP) 
Secretaria de Educação 

Gleibson Cavalcanti 
Secretário Executivo de Gestão de 

Rede 
Secretaria Executiva de Gestão de 

Rede (SEGRE) 
Secretaria de Educação 

Lígia Stocche 
Secretária Executiva de Projetos, 

Tecnologia e Inovação 
Secretaria Executiva de de Projetos, 

Tecnologia e Inovação (SEPTI) 
Secretaria de Educação 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NF0hh509Jf2aC_UVWTtzGhMgVrnBm2JH?usp=sharing
https://educ.rec.br/educarecife/

