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Ofício Circular n.º 103/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC               Recife, 18 de maio de 2020. 

 

Senhores  

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 

 

ASSUNTO: Prorrogação do Prazo de Conclusão do Curso de TUTORIA 

 

 

A Secretaria de Educação, considerando as orientações do item 2.17 do Parecer no 05/2020 do Conselho 

Nacional de Educação que disserta sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da Pandemia da COVID-19 para a "realização, quando possível, de processo de formação pedagógica dos 

professores para utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas 

atividades remotas", prorroga o prazo para conclusão do curso de TUTORIA até o dia 22/05/2020 com o 

objetivo de que todos os professores do GOM dos diversos níveis, etapas e modalidades de ensino que 

formam a comunidade escolar estejam preparados para a reorganização das atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta de ações preventivas. 

 

A título de esclarecimento, tal formação é direcionada ao seguinte público alvo: 

 

1. Professores regentes de Educação Infantil e Anos Iniciais e dos Programas de Correção de Fluxo (Se 

Liga e Acelera); 

2. Professores regentes de Anos Finais; 

3. Professores regentes de programas de Correção de Fluxo (Travessia); 

4. Professores regentes EJA - fase 1; 

5. Professores regentes EJA - fase 2 

6. Professores em Função Técnico-Pedagógica (FTP) em unidades administrativas; 

7. Professores em Função Técnico-pedagógica (FTD) em unidades escolares como gestor, vice-gestor, 

coordenador pedagógico, apoio pedagógico, assistente de direção, formadores da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, multiplicadores, professores de 

tecnologia, professores de Biblioteca do Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores e demais 

professores readaptados da função de regência; 
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8. Técnicos da Regional 1 - Centro Norte; Regional 2 - Nordeste; Regional 3 - Oeste-Sudoeste; e Regional 

4 - Sul; 

9. Professores em regime de substituição (acumulação);  

10. Professores do AEE. 

 

Para a conclusão do curso de TUTORIA, é preciso acessar o ambiente virtual no endereço eletrônico da 

UniRec: www.educ.rec.br/unirec. 

Observação: Para acessar, é só clicar no botão ENTRAR, na parte superior à direita da tela e, em seguida, 

na Identificação de usuário colocar seu CPF (digitar sem pontos ou traço) e a senha padrão para o primeiro 

acesso, que é aaa@123. Feito isso, deve modificar a senha, preenchendo os campos com os dados 

solicitados. Caso haja algum problema, será preciso ligar para o suporte, pelo telefone 08002006565, ou 

enviar um e-mail para coordenacaodesistemas@educ.rec.br descrevendo a dificuldade encontrada. 

 

Solicitamos que esse Gestor em Rede seja amplamente divulgado para todos que compõem as unidades 

escolares 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 ÁQUILA MELO      

 Diretora Executiva de Gestão Pedagógica    

 Secretaria de Educação      
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