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Ofício Circular nº  092 /2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                     Recife, 21 de julho de 2021. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  

 

Assunto: Alinhamento Pedagógico para o Ensino Híbrido 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica está apresentando 

o alinhamento pedagógico para o Ensino Híbrido na retomada das aulas presenciais. 

 

Os Recursos Educacionais Digitais (REDs) disponibilizados pela Secretaria de Educação são: 

 

1. Aulas Digitais 

2. Plataforma EducaRecife 

3. Material em PDF de cada etapa e modalidade de ensino (Blocos de atividades, Planos de estudo 

semanais e Trilhas de Aprendizagem) 

4. Atividades semanais digitais das turmas de Anos Finais 

 

Seguem alguns esclarecimentos sobre cada um desses recursos: 

 

1. Escola de Aulas Digitais 

 

a) Planos das aulas digitais disponibilizados no repositório da plataforma EducaRecife; 

b) Aulas digitais transmitidas via Plataforma EducaRecife e TV aberta das aulas ao vivo nos canais 

específicos;  

c) Atividade no final de cada aula disponibilizada na plataforma EducaRecife. 

 

2. Plataforma EducaRecife 

 

a) Canal de transmissão ao vivo das aulas digitais e de interação com os professores da Escola de 

Aulas Digitais para dúvidas; 

b) Acesso e realização das tarefas das aulas digitais; 

c) Acesso ao repositório com dos vídeos das aulas digitais, materiais em PDF de cada etapa e 

modalidade de ensino, planos de aula das aulas digitais; 

d) Ferramenta de videoconferência para aulas dos professores com as suas turmas; 

e) Interface com as ferramentas do Google Sala de Aula; 

f) Acesso às atividades semanais digitais das turmas de Anos Finais na UNIREC. 
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3. Material em PDF de cada etapa e modalidade de ensino 

 

a) Blocos de Atividades da Educação Infantil e Anos Iniciais; 

b) Planos de Estudo Semanais dos Anos Finais; 

c) Trilhas de Aprendizagem da EJA - Fases 1 e 2. 

 

4. Atividades semanais digitais das turmas de Anos Finais 

 

a) Acesso aos Planos de Estudo Semanais dos Anos Finais; 

b) Registro da realização da Atividade Semanal Digital dos Planos de Estudo Semanais dos Anos 

Finais. 

 

O alinhamento pedagógico da utilização dos REDs com as aulas presenciais, para assegurar os 

direitos de aprendizagem dos estudantes que estiverem no presencial e no não presencial, deverá 

ser feito da seguinte maneira: 

 

Atividades diárias dos ESTUDANTES de Educação Infantil e Anos Iniciais 

 

 
 

Atividades diárias dos ESTUDANTES de Anos Finais 
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Observação: O tempo de aula nas turmas de anos finais poderá ser de, no mínimo, 40 min para que 

o saldo restante, 10 min, possa ser reorganizado pela gestão escolar a fim de garantir interação dos 

alunos nos momentos não presenciais até que o aplicativo esteja disponível. 

 

Atividades diárias dos ESTUDANTES da EJA - Fase 1 

 
 

Atividades diárias dos ESTUDANTES da EJA - Fase 2 

 
Observação: O tempo de aula nas turmas de EJA - Fase 2 poderá ser de, no mínimo, 30 min para 

que o saldo restante, 10 min, possa ser reorganizado pela gestão escolar a fim de garantir interação 

dos alunos nos momentos não presenciais até que o aplicativo esteja disponível. 

 

Jornada do PROFESSOR(A) de Educação Infantil, Anos Iniciais e EJA - Fase 1 

 

 
Jornada do PROFESSOR(A) de Anos Finais e EJA - Fase 2 
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Aproveitamos a oportunidade para informar que teremos reuniões com as escolas para eventuais 

esclarecimentos dessa proposta cujos links serão enviados posteriormente. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 

para todas(os).  

 

Atenciosamente,  

 

 

JULIANA GUEDES 

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


