
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

 

Ofício Circular nº 125/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                                   Recife, 07 de julho de 2022. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Orientações Pedagógicas para Reposição de Carga Horária no Recesso de JULHO/2022 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica (SEGP), considerando o 

Ofício Circular nº 122/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC - Exercício Laboral no Recesso para os Professores 

Substitutos, apresenta as orientações pedagógicas para reposição de carga horária no reces so de 

JULHO/2022: 

1. Ensino Fundamental 

 

⬝ Atividade avaliativa com os estudantes para identificar níveis de aprendizagem : Podem ser utilizados nos 

anos iniciais e nos finais relatórios do SAERE, como forma de subsidiar o planejamento do professor.  

 

⬝ Identificação: definir objetivos e temas para as aulas.Sugerimos que sejam revistos os Cadernos de 

Orientações, cujas semanas não puderam ser cumpridas.  

 

⬝ Conteúdo: propor os saberes que serão trabalhados para compreender os temas propostos. A partir dos 

Cadernos de Orientações, experimentar as práticas sugeridas nos referidos cadernos ou elaborar planos de 

aula condizentes com a necessidade.  

 

⬝ Metodologia: selecionar recursos didáticos disponíveis na escola e planejar atividades diversas para a aula 

utilizando-os. Inclusive, sugerimos que, as escolas que assim desejarem, poderão fazer/enfatizar o 

REAGRUPAMENTO de turmas, para que sejam trabalhados problemas de leitura e escrita (anos iniciais) e 

leitura/escrita e matemática (anos finais) 

Ressaltamos que as escolas podem adequar esse momento de reposição às necessidades individuais e 

coletivas dos estudantes. 

 

2. Educação Infantil  

Para os grupos IV e V sugerimos a utilização e exploração do material de apoio “Primeiras Letras''.  

Para os demais grupos, sugerimos atividades lúdicas, sensoriais, investigativas, de exploração, de contação 

de histórias.  

 

Aproveitamos para colocarmo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e orientações às 

escolas. Que julho de 2022 seja um mês ótimo e produtivo!  

 

Atenciosamente,  

 

JULIANA GUEDES 

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


