
 
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 

Ofício Circular n.º 050/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC       Recife, 02 de março de 2020. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

Com o objetivo de intensificar as ações pedagógicas voltadas ao desenvolvimento das 

habilidades de compreensão leitora e competência matemática, seguem anexos os calendários 

das atividades do Projeto Aprova Recife – Anos Iniciais destinado aos estudantes de 4º e 5º 

Anos do Ensino Fundamental.  

 

Salientamos que o Projeto Aprova Recife será desenvolvido de forma complementar aos 

componentes curriculares da Política de Ensino da Rede, sendo o material composto por 2 

(dois) Cadernos de Atividades para os estudantes e Guias de Orientações Pedagógicas para os 

docentes, a saber: 

Caderno 4 (4º ano) – 01 (um) de Língua Portuguesa e 01 (um) de Matemática para os 

estudantes e 01 (um) Guia de Orientações Pedagógicas de Língua Portuguesa e 01 (um) de 

Matemática (docente). 

Caderno 5 (5º ano) – 01 (um) de Língua Portuguesa e 1 (um) de Matemática para os 

estudantes e 01 (um) Guia de Orientações Pedagógicas de Língua Portuguesa e 01 (um) de 

Matemática (docente). 

Informamos que os Cadernos dos Estudantes já estão sendo distribuídos e por oportuno, 

solicitamos que realizem a conferência do quantitativo dos mesmos no ato do recebimento. 

Caso necessário solicitem complementação para atender às novas matrículas, assim como 

informem o quantitativo excedente (caso ocorra), por meio de e-mail da unidade de ensino para 

o Núcleo de Programas e Projetos: npp@educ.rec.br  

 

Seguem algumas orientações para iniciarmos as ações do Projeto Aprova Recife:  

  

 Os Cadernos 4 e 5 de Língua Portuguesa e Matemática são consumíveis e, 

preferencialmente, deverão ser utilizados nos momentos de regência em sala de aula sob a 

mediação docente; 

 Os Cadernos do Professor e do Coordenador Pedagógico serão entregues nos Fóruns 

Setoriais de Coordenadores/Gestores ocorridos na EFER (Escola de Formação de Educadores 

do Recife Professor Paulo Freire), com data a confirmar. 

 

As atividades propostas pelo Projeto Aprova Recife, a serem trabalhadas ao longo do ano 

letivo, acontecerão de acordo com os cronogramas anexos. 
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ANEXO 1 

4º e 5º anos 

Cronograma de aplicação dos SIMULADOS BIMESTRAIS existentes nos 

Cadernos dos Estudantes, contendo prazos para as resoluções das lições, 

aplicação dos simulados, análise e correção dos resultados de cada simulado 

e inserção na plataforma. 

ANEXO 2 

5º ano 

Cronograma de aplicação dos SIMULADOS EXTRAS, exclusivamente nas 

turmas do 5º Ano, e inserção dos resultados na Plataforma.  Estes simulados 

serão distribuídos posteriormente nas unidades educacionais.  

 

 

Salientamos que o link de acesso à Plataforma é projetoaprovabrasil.com.br podendo ser 

realizado pelos gestores escolares, coordenadores pedagógicos e/ou docentes da seguinte 

maneira: 

 

login: número do INEP da unidade educacional 

senha: quatro dígitos (os dois primeiros dígitos mais os dois últimos dígitos do número do 

INEP da unidade educacional) 

Enfatizamos a importância da inserção dos resultados dos Simulados no período informado e, 

a partir desta ação, serão gerados relatórios que subsidiarão a análise e o (re)planejamento de 

ações por toda a equipe escolar.  

Para esclarecimentos relativos a questões operacionais de acesso à Plataforma, entrar em 

contato com a Avalia Educacional por meio do telefone 0800 7733990. 
 

Em caso de dúvidas, ligar para o Núcleo de Programas e Projetos (telefones: 3355-5962/5963) 

e falar com Monica Beltrão ou Edilange Galvão. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 

http://flamingo.avaliadigital.com.br/

