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Ofício Circular nº 120/2021– GESTOREMREDE/SEDUC                           Recife, 27 de agosto de 2021.  
 
 
Senhoras e Senhores,   
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.   
 
 
Assunto: Procedimentos acerca da continuidade de ações do Programa Aprender Valor 
 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica informa às 
Unidades Educacionais, que fizeram a adesão ao Programa Aprender Valor, os procedimentos para 
continuidade das atividades a serem realizadas: 
 

1. O material de orientação para a realização dos testes (digitais e impressos) já está disponível 
na plataforma (https://aprendervalor.caeddigital.net/). Para tanto, basta clicar no card 
Avaliação e, em seguida, em download dos materiais de apoio; 

2. Também já estão disponíveis, na plataforma do Programa, os testes (digitais e impressos) 
para aplicação junto aos estudantes das turmas acompanhadas 5º, 7º e 9º anos;  

3. O período de aplicação dos testes é de 24/08 a 13/09/2021; 
4. A inserção dos dados dos testes, na plataforma, deverá ser feita no período de 24/08 a 

27/09/2021. 

Enfatizamos a importância dos gestores e professores, cadastrados na plataforma do Programa, 
realizarem as formações disponíveis. Após inserir login e senha, entrar em Minha Página e acessar 
Ambiente de Desenvolvimento Profissional. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Joselma Oliveira (técnica pedagógica da Divisão de Anos 
Iniciais, e-mail daief@educ.rec.br, telefone 3355-/5994) e com Alcione Cabral (técnica pedagógica 
da Divisão de Anos Finais, e-mail alcione.cabral@prof.educ.rec.br, telefones 3355-5987 GEIAF / 
3355-5958/5959 DAF) ou procure o técnico pedagógico da GEIAF/DAF que acompanha a sua escola. 
 
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 
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