PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ofício Circular n.º 010/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC

Recife, 21 de janeiro de 2019.

Senhores
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DO RECIFE
Considerando a necessidade de implantação de programas para garantir a aprendizagem dos
estudantes, a melhoria da qualidade do ensino, do fluxo escolar e a formação continuada dos
professores, as demandas e os contextos das escolas brasileiras, o Ministério da Educação
lançou o Programa Escola do Adolescente (Portaria nº 1.248, de 27 de novembro de
2018), que busca a construção de um ambiente escolar atrativo para os adolescentes, e efetivo
na garantia da aprendizagem nas escolas que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental.
As adesões estão abertas para as escolas que possuam turmas dos Anos Finais do ensino
fundamental (6º ao 9º anos) e vão até dia 21/01/2019.
Instruções para fazer a adesão ao Programa Escola do Adolescente:
1 - Entre em adolescente.mec.gov.br e clique no botão "Realizar Cadastro" para iniciar seu
cadastro no Portal. É importante ressaltar que apenas os Secretários de Educação e Diretores de
escolas públicas poderão se cadastrar, neste primeiro momento.
2 - Após realizar o cadastro, será definida uma senha para entrar no portal.
3 - Acesse a Plataforma com o CPF e senha em "Acesse a Plataforma".
4 - Acesse o termo de adesão e o imprima.
5 - Coloque os dados de sua rede no documento, assine, e suba em arquivo digital (com um
scanner ou foto).
6 - Clique em "enviar" e pronto, a adesão foi realizada!
O CPF dos dirigentes e diretores é definido com base em seu cadastro no PDDE Interativo.
Garanta que este esteja atualizado. Mudanças no PDDE podem levar até 07 dias para se
refletirem na plataforma do Escola do Adolescente. Mais informações estão disponíveis
em: adolescente.mec.gov.br
Em caso de dúvidas, ligar para o Núcleo do Novo Mais Educação - 3355-5932 (falar com
Simone ou Tamires) ou enviar e-mail para maisaprendizagemrecife@gmail.com
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.
Atenciosamente.
ROGÉRIO DE MELO MORAIS
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