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Senhores GESTORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

Considerando a publicação recente dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

de Pernambuco – SAEPE/2019, avaliação realizada com estudantes do 2º; 5º e 9º Anos do 

Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação do Recife orienta que as unidades escolares da 

nossa Rede de Ensino visualize os resultados procedendo com as análises destes, no intuito de 

orientar as ações para o ano de 2020, objetivando melhoria do desempenho dos estudantes. 

 

Neste momento, dedicamos nossos agradecimentos pelo empenho de todas as unidades em 

garantir a maior participação de estudantes de todas as edições do SAEPE no Recife, 

possibilitando um resultado fidedigno e que nos permite reflexões e tomada de decisões 

assertivas em busca da melhoria do desempenho dos estudantes de nossa Rede de Ensino. 

 

É importante, que os resultados sejam divulgados para toda a comunidade escolar, e que sejam 

analisados o desempenho das unidades nos descritores que foram avaliados nos instrumentos, 

buscando identificar as situações do planejamento que podem favorecer mais oportunidades de 

melhoria das aprendizagens. 

 

 Os passos para visualizar os resultados, são os seguintes: 

Acesse http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/. > ACESSO RÁPIDO > Sistema de 

Avaliação Educacional de Pernambuco > RESULTADOS > Desempenho e Participação. 

Ao abrir a nova página você preencherá dados relativos a sua escola e será gerado um arquivo 

em PDF com dados de Língua Portuguesa ou Matemática conforme sua solicitação no 

preenchimento. 

Para a visualização dos dados da escola, não será necessário login e senha, apenas para os 

dados por estudante. Estes são números de conhecimento das unidades educacionais. 

Em caso de dúvidas, ligar para o Núcleo de Avaliação do Recife - NARE (telefone: 3355-

5966). 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/

