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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 
 

 

A Secretaria de Educação do Recife vem desenvolvendo importantes ações que visam ao 

aprimoramento da qualidade do ensino oferecido nesta Rede, na perspectiva da erradicação do 

analfabetismo. 

  

Neste sentido, a Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, por meio da Gerência de 

Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais – GALEIAI – ofertou em 2019 

o curso sobre a temática da Alfabetização e Multiletramentos: da teoria às práticas 

docentes, destinado aos professores do 2° ano, pertencentes a 80 unidades de ensino.  

 

Dando continuidade a essa ação serão ofertadas, em 2020, 128 (cento e vinte e oito) vagas para 

o referido curso aos professores que atuam no 2º Ano. Ao final do curso, o/a professor(a) que 

concluir todas as etapas com êxito, receberá certificação de extensão pelo Instituto 

Singularidades. 

  

O Curso Alfabetização e Multiletramentos: da teoria às práticas docentes terá a seguinte 

organização:  

  

ETAPAS EVENTO CARGA HORÁRIA 

1º Encontro presencial Abertura 03 horas 

05 Trilhas Formativas On-line com monitoria 70 horas 

2º Encontro presencial Seminário 12 horas 

  Totalizando 85 horas 

  

As inscrições serão por adesão e deverão ser realizadas no período de 02 a 05 de março de 

2020, por meio do link https://forms.gle/TVt1WTZ6f9Smpy3H8  Serão contempladas as 

primeiras 128 respostas ao formulário. 

  

O encontro inicial de abertura acontecerá no dia 11/03/2020, no turno de trabalho de cada 

professor(a), e será realizado no Auditório do CETEC, localizado na Av. Oliveira Lima, 824 – 

Soledade – Recife/PE. 

  

Certos do envolvimento de todos, solicitamos divulgar as informações constantes neste 

documento junto aos professores que atuam nas turmas do 2º Ano, sendo necessário garantir o 

dia letivo da turma pela equipe gestora nesse momento inicial de abertura do curso.   
 

 

https://forms.gle/TVt1WTZ6f9Smpy3H8


 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
    

 

 

Av. Cais do Apolo, 925 – 4º andar – CEP: 50.030.230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9197 / 9175 / 9134. 

 

Em caso de dúvidas, contactar a Divisão de Anos Iniciais (Telefone: 3355-5964) e falar com 

Ana Valéria ou Igara Freire.  

 
 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

  

 

 

ÁQUILA MELO  
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação  


