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Ofício Circular n.º 048/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC            Recife,   30  de abril de 2021. 
 

 
Assunto: Programa em Mídia Televisiva Escola do Futuro em Casa – MAIO/2021  

 
 
Senhores(as)  
Gestores(as) e Coordenadores(as) Pedagógicos(as) das Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino do Recife   
 
A Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica / Gerência de 
Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais, vem desenvolvendo, desde 2020, 
estratégias pedagógicas na perspectiva de minimizar eventuais lacunas pedagógicas, decorrentes 
deste período em que as atividades estão ocorrendo de forma não presencial. 

Deste modo, o foco continua sendo o atendimento aos estudantes, bem como subsidiar o trabalho 
docente, favorecendo a qualidade do ensino em suas múltiplas possibilidades de efetivação.  

Uma das estratégias pensadas com este intuito é a exibição dos Programas em Mídia Televisiva 
Escola do Futuro em Casa, transmitido pela TV ALEPE (Canal 10.2), com o objetivo de ampliar o 
atendimento escolar e garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento aos nossos 
estudantes, por meio da oferta de conteúdos lúdicos e de ações que incentivem a criatividade, a 
interdisciplinaridade, o fortalecimento da alfabetização, o letramento, o estímulo à leitura e à 
escrita, a interação com a família, a construção de saberes e conhecimentos, possibilitando o 
estreitamento da distância entre a escola, os professores e os estudantes. 

Os programas ocorrerão de acordo com as informações constantes na tabela abaixo e, em anexo, 
segue o detalhamento da programação mensal. 

Dias Turmas Datas - MAIO Horário 

Segunda-feira 1º Ano e Se Liga 03, 10, 17, 24 e 31   
  

8h às 9h 
 

Terça-feira 2º e 3º Anos 04, 11, 18 e 25 

Quarta-feira 4º e 5º Anos e Acelera Brasil 05, 12, 19 e 26 

Quinta-feira 4º e 5º Anos e Acelera Brasil 06, 13, 20 e 27 

Sexta-feira Educação Infantil 07, 14, 21 e 28 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 
para todas(os). 

 

Atenciosamente, 
 
ÁQUILA MELO 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 


