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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

Ratificando orientações contidas no Ofício Circular nº 046/2020, encaminhamos o 

Cronograma Geral de Formação dos Professores I – Regência (Anexo 1), que corresponde 

a uma das atividades previstas como aula atividade dos professores regentes das turmas de 

Berçário ao 5º ano, SE LIGA e ACELERA, referente ao ano letivo 2020 (período 

compreendido de março a novembro), contendo indicação de turmas e turnos de todas as 

Unidades de Ensino da Rede. 

 

Destacamos que o Anexo 2: Turmas de formação inclui as turmas das 2ª, 3ª e 4ª semanas, 

não disponibilizadas anteriormente; bem como apresenta a 1ª semana de cada mês, 

previamente divulgada, devidamente reajustada, de acordo com as solicitações já realizadas 

pelas unidades. 

 

No que diz respeito à atividade de Planejamento Coletivo, prevista no Calendário Oficial 

do Ano Letivo para o dia 03 de novembro de 2020, retificamos o Ofício Circular nº 046/2020, 

enfatizando que tal atividade será remanejada para o dia 17 de março de 2020, 

permanecendo os direcionamentos a serem disponibilizados, em breve, pela DEGP, via Gestor 

em Rede. 

 

Esclarecemos que em situações em que as datas da Formação coincidirem com Feriados ou 

com a execução de Atividades Coletivas previstas no calendário escolar, não haverá gozo 

posterior de aula atividade.. 

 

Solicitamos ampla divulgação destas informações. Em caso de esclarecimentos ou reajustes 

em planilha, realizar contato através do telefone 3355-5946, solicitando o atendimento técnico 

da servidora Eleny Lins. 

 

Na oportunidade, agradecemos a colaboração para êxito desta ação e apresentamos nossas 

cordiais saudações. 

 

 

Atenciosamente 

 
 

SANDRA SERRALVA 

Gerente Geral de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Educação 


