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Ofício nº 149/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                                                       Recife, 09 de agosto de 2022. 
 
Senhoras e Senhores,  
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 
 
Assunto: Programa Primeiras Letras – Formação Intensiva para Professores de 2° e 3° Anos e Correção de 
Fluxo Alfabetização 
 
 
A Secretaria de Educação inicia a Formação Intensiva em Alfabetização do Programa Primeira Letras, 
contemplando mais uma ação do eixo de formação, cujo objetivo é ampliar o apoio à formação de 
professoras(es) alfabetizadoras(es) por meio de momentos de troca entre os pares para o fortalecimento de 
saberes necessários na condução do processo de Alfabetização. 
           
As/Os professores que participarem receberão uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais - cada 
módulo) que estará atrelada à 100% da sua participação, não sendo possível o pagamento da bolsa em caso 
de frequência parcial. 
 

⬝ Quem pode participar?  
Professores efetivos e contratados que atuam em turmas de 2°e 3° anos e Correção de Fluxo - Alfabetização. 

⬝ Quando será a formação?  
Quatro manhãs de sábado - dias 20/08 e 03/09 – Módulo 01, e dias 10 e 24/09 – Módulo 02. 

⬝ Como será a formação?  
Cada Módulo, presencialmente pela manhã (8h às 12h) e mais 4h de forma assíncrona. 

⬝ Onde será a formação?  
Haverá quatro Polos de Formação, em pontos estratégicos, que irão contemplar as quatro Regionais. No link 
de inscrição estão os locais e endereços. 

⬝ Qual a carga horária mensal da formação? Carga horária mensal de 16h, sendo 8h presenciais 
(4h em cada sábado) e 8h assíncronas (4h em cada sábado). 

⬝ Como faço para participar?  
Fazendo a inscrição, pelo link: https://forms.gle/WAaWHQHyYMF6LrNn9 ,  até 17h da próxima quinta-feira, 
dia 11/08, quando o link será fechado. 
 
Em caso de dúvida, entrar em contato com a Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo 
Freire (EFER) pelos números 3355-5852 / 3355-5860 (falar com Rosiana Pontes) ou com a Gerência do 
Programa de Alfabetização pelo número 3355-5964. 
 
Atenciosamente, 
 
HENRIQUE NELSON DA SILVA 
Gestor da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire - EFER 
 
ANA VALÉRIA DE AGUIAR 
Gerente do Programa de Alfabetização 
 
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
 

https://forms.gle/WAaWHQHyYMF6LrNn9

