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Ofício Circular nº 136/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                   Recife,  28  de julho de 2022. 
 
 
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 
 
Assunto: Programa Primeiras Letras – Seleção interna para formadores intensivistas 
 
           A Secretaria de Educação do Recife lançou, em outubro de 2021, o Programa Primeiras 
Letras que tem como objetivo assegurar o processo de alfabetização dos nossos estudantes até os 
7 anos de idade, refletindo a necessidade de ampliar o apoio e formações para professoras(es) 
alfabetizadoras(es), promover incentivos para escolas e a produção de material complementar 
para fortalecer o processo de alfabetização. 
             Nesse sentido, para uma condução segura do processo de alfabetização, precisamos 
oferecer o suporte que as nossas professoras e professores têm solicitado, fomentando 
momentos reflexivos sobre a prática, proposições de atividades/vivências, subsidiando o 
necessário na garantia da alfabetização das(os) nossas(os) estudantes. 
             Por isso, dando ênfase ao Eixo FORMAÇÃO e pensando em ampliar os momentos de troca 
entre os pares e construção/fortalecimento de saberes necessários na condução do processo de 
Alfabetização, ampliando-se a formação profissional do professor, a Secretaria de Educação traz a 
Formação Intensiva em Alfabetização por demanda espontânea das(os) professoras(es) que 
atuam nos 1º anos, 2° anos, 3° anos e Correção de Fluxo Alfabetização, contemplando 
professoras(es) efetivos e contratados.  
      Para a realização dessa formação, a Secretaria de Educação promoverá Seleção para 
formadoras(es) que trabalharão junto à equipe da Escola de Formação de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire (EFER), exclusivamente, nesta Formação Intensiva. As(os) profissionais 
selecionadas(os) precisarão ter disponibilidade aos sábados, receberão uma bolsa e também 
formação prévia para que desempenhem suas funções. As inscrições para a seleção poderão ser 
feitas, por profissionais do GOM, entre 28 de julho e 2 de agosto, por meio de encaminhamento 
de currículo para o e-mail gerencia.alfa@educ.rec.br , com o título “INTENSIVISTA’. É necessária 
comprovação de experiência como formador em programas de alfabetização e letramento. 
        Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Escola de Formação de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire (EFER), através dos números 33555852 / 33555860  (falar com Rosiana 
Pontes), ou com a Gerência do Programa de Alfabetização por meio do 33555964. 
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