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Ofício Circular n.º 059 /2020 – GESTOREMREDE/SEDUC      Recife, 05 de março de 2020. 

 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  
 

 

Em 2019, a Rede Municipal de Ensino do Recife participou da primeira Avaliação de Fluência 

em Leitura realizada pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, sendo esta parte 

do Programa Criança Alfabetizada. A avaliação tem o objetivo de coletar a leitura dos 

estudantes das turmas de 2º ano, a partir de aplicativo de celular. Em 2019, fizemos a coleta 

amostral, porém em 2020 a ação será censitária. 

A participação de todas as escolas é de fundamental importância para que os dados coletados 

subsidiem orientações que levem os estudantes a leitura fluente ao final do 2º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para que possamos realizar o cadastro de todas as escolas necessitamos de dados atualizados 

dos gestores escolares ou da pessoa que a escola destinará como responsável pela avaliação na 

escola. Neste caso não poderá ser indicado o coordenador, visto que ele terá outra função no 

processo de coleta dos áudios de leitura dos estudantes. Desta forma, precisamos que seja 

respondido o Google docs  https://forms.gle/k7uWr1xtCqxqMpkP6 , até o dia 11/03/2020. 

Atenção! Este Google docs  só deverá ser respondido pelas escolas que tenham turmas de 

2º ano do Ensino Fundamental. 

Para que possamos socializar maiores informações e orientar a todos os responsáveis indicados 

na resposta deste documento eletrônico, realizaremos uma reunião, conforme dados a seguir: 

 

Local 

 

Data  Horário  Público  

 

Escola de Formação 

de Educadores do 

Recife – EFER – 

Professor Paulo 

Freire 

 

19/03/2020 

8h às 12h  
Gestores das 

Regionais 3 e 4 

13h30 às 17h30 
Gestores das 

Regionais 1 e 2 

Pedimos a compreensão de todos para que participem integralmente da reunião, devido a 

complexidade da atividade. 

https://forms.gle/k7uWr1xtCqxqMpkP6
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Em caso de dúvidas, ligar para o Nare (fone: 3355-5966), ou enviar e-mail para 

narerecife@educ.rec.br. Rua Frei Mathias Teves, s/nº - Ilha do Leite (Centro Administrativo 

Pedagógico). 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

mailto:narerecife@educ.rec.br

