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Ofício Circular n.º 41/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, 22 de fevereiro de 2018. 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  
 

Informamos que haverá formação pedagógica do mês de MARÇO, destinada aos Professores 

de Contrato por Tempo Determinado (CTD) em substituição para Aula Atividade, conforme 

calendário a seguir. 

Local da formação: Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire 

Atores Tema Direitos/Objetivos de Aprendizagem Data / Horário 

Professores em 

substituição para 

Aula Atividade na 

Educação Infantil 

Currículo e 

Linguagem 

Discutir sobre o desenvolvimento de práticas 

alfabetizadoras que favoreçam as crianças da 

Educação Infantil a ampliação do conhecimento 

sobre o patrimônio da cultura escrita e a 

compreensão de seus usos sociais 

02/03/2018 
8h – 12h  

ou 
13h30min – 

17h30min 

 
(conforme horário 

de lotação) 

Professores em 

substituição para 

Aula Atividade no 

Ensino Fundamental 

/ Anos Iniciais  

Oralidade, Leitura e 

Escrita nos Anos 

Iniciais 

Refletir sobre as interrelações entre oralidade e 

escrita, reconhecendo a diversidade e a 

heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e 

orais, e suas implicações no trabalho pedagógico do 

componente de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Professores em 

substituição para 

Aula Atividade na 

EJA 

Oralidade, Leitura e 

Escrita na EJA 

Refletir sobre as interrelações entre oralidade e 

escrita, reconhecendo a diversidade e a 

heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e 

orais, e suas implicações no trabalho pedagógico do 

componente de Língua Portuguesa na Educação de 

Jovens e Adultos. 

02/03/2018 
18h40min – 22h 

 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado na sala dos professores ou em 

local de fácil acesso.  

Em caso de dúvidas, ligar para a Coordenação da EFER Professor Paulo Freire, no telefone 

3355-5870. Contamos com a ampla divulgação do calendário de formação e a participação dos 

docentes na atividade. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


