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Ofício Circular n.º 141/2020 – GESTOR EM REDE/SEDUC   Recife, 21 de agosto de 2020 

 

Senhoras e Senhores,   

 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 
 

ASSUNTO: Orientações Pedagógicas para Gestores e Coordenadores e Reorganização do 

Calendário Letivo 2020 

 

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, vimos, por meio deste, informar que a Secretaria de 

Educação tem empreendido esforços no sentido de garantir a saúde de todos por meio do 

distanciamento e a educação por meio da oferta de serviços de qualidade voltados ao ensino e à 

aprendizagem dos estudantes mesmo diante da pandemia do COVID-19, que levou à suspensão das 

atividades presenciais nas escolas. 

 

Em cumprimento à Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, é com muita satisfação que divulgamos a reorganização do 

calendário do ano letivo de 2020 (em anexo) para a retomada de atividades pedagógicas não presenciais 

a partir do dia 24 de agosto de 2020. Cabe pontuar que as atividades pedagógicas não presenciais 

realizadas no período de 02 de abril de 2020 a 21 de agosto de 2020 serão computadas para validação de 

carga horária de acordo com critérios e regulamentação a serem posteriormente divulgados em Ofício 

Circular - Gestor em Rede. 

 

Informamos que materiais pedagógicos estão disponíveis no site do Programa Escola do Futuro em 

Casa (http://educ.rec.br/escoladofuturoemcasa/) e aproveitamos para retomar as mídias de longo alcance 

oferecidas pela Secretaria de Educação para cada etapa de ensino: 

 

Turmas Programa Escola do Futuro em Casa (estratégia adotada) 

Educação Infantil Programa Escola do Futuro em Casa na TV 

Anos Iniciais, Se Liga e Acelera Programa Escola do Futuro em Casa na TV 

Anos Finais Programa Escola do Futuro em Casa na Unirec 

EJA e Travessia Programa Escola do Futuro em Casa na Rádio 

 

Neste sentido, o Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP), com o intuito de retomar as orientações  já 

publicadas, realizará encontros remotos que tratarão especificamente das ações pedagógicas 

relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes, bem como a redefinição de 

http://educ.rec.br/escoladofuturoemcasa/
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estratégias pedagógicas e, para isso, convidamos a equipe gestora (coordenação, gestão e vice-gestão) 

das unidades escolares aos encontros virtuais conforme cronograma abaixo: 

 

Dia Horário Unidades Link de acesso 

25/08 (terça) 15h às 16h30 RPAs 1 e 5 https://meet.google.com/haj-ezvw-izy 

26/08 (quarta) 15h às 16h30 RPAs 2 e 3 https://meet.google.com/xdj-zkfj-rzu 

27/08 (quinta) 15h às 16h30 RPA 6  https://meet.google.com/xtr-uydu-dfn 

28/08 (sexta) 15h às 16h30 RPA 4 https://meet.google.com/sru-pefz-hyx 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Coordenação Pedagógica pelo e-mail 

ncp@educ.rec.br. 

 

Solicitamos que este Gestor em Rede seja amplamente divulgado. 

  

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

saúde para todas(os). 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

GEORGE PEREIRA 

Diretor Executivo de Gestão de Rede 

Secretaria de Educação 

 

 


