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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 
 

 

A alfabetização de todos os estudantes tem sido uma meta prioritária da Secretaria de Educação do 

Recife e neste sentido, ações vêm sendo realizadas para subsidiar a ação docente.  

 

Ao longo do ano letivo programas, projetos e recursos didáticos estão sendo desenvolvidos no 

intuito de atingir e garantir a efetivação do processo de alfabetização dos estudantes de forma 

competente e sistemática.  

 

As atividades diversificadas do PRAVALER (Práticas de Vivências de Alfabetização e 

Letramento do Recife), que consideram os diferentes estágios de apropriação do sistema de escrita, 

os jogos, brinquedos e Kits do Programa Brinqueducar, as ações de incentivo à leitura – PROLER, 

as sequências e os projetos didáticos realizados pelos professores evidenciam os esforços e 

empenho de todos para atingir a alfabetização e os indicadores de sucesso da Rede.  

 

Aliada aos recursos disponibilizados e ações desenvolvidas nas unidades educacionais, destacamos 

também, a formação continuada docente, que vem tratando, dentre as temáticas educacionais, a 

alfabetização na perspectiva do letramento.   

 

Neste sentido, ressaltamos a importância da equipe gestora (diretor, vice e coordenação 

pedagógica), juntamente com os professores, analisar o trabalho pedagógico que tem sido realizado 

na perspectiva de garantir os direitos de aprendizagem, em especial, das turmas do Ciclo 

de Alfabetização. 

 

Por oportuno, salientamos as disposições constantes na Instrução Normativa  nº 03/2016 (D.O.M de 

16/01/2016 – em anexo),  acerca  do  perfil  e competências do exercício  da docência do professor 

alfabetizador (itens 3  e  4),   como   um  importante  documento   a   ser   analisado   pela   equipe  

escolar  para   a organização dos professores nas turmas (item 7) do Ciclo de Alfabetização.  

 

Certos do envolvimento de todos solicitamos divulgar as informações presentes neste documento. 

Mais esclarecimentos contactar o Núcleo de Alfabetização e Letramento (3355-5964 – falar com 

Vera Amaral ou Rozineide Santos).  

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

  
ÁQUILA MELO  
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação  


