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Ofício Circular n.º 142/2020 – 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: Programa Escola do Futuro em Casa na Rádio e Distribuição dos Livros Didáticos  
 

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, o contexto da pandemia causado pelo novo Coronavírus 

criou um cenário emergencial e completamente novo em várias áreas, dentre elas, a educacional, o que 

vem exigindo ações e cuidados mais específicos com a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

estudantes, bem como a redefinição de estratégias pedagógicas de professores e equipe gestora.  

 

Na busca por ampliar essas estratégias pedagógicas, considerando o momento atual em que as aulas 

presenciais encontram-se suspensas e a necessidade de instituirmos canais diversificados de interação 

com os estudantes, o Programa Escola do Futuro em Casa na Rádio será transmitido pela Rádio Frei 

Caneca (FM 101.5) e, simultaneamente, poderá ser escutado em forma de podcast no site Escola do 

Futuro em Casa (http://educ.rec.br/escoladofuturoemcasa/) para que todos os estudantes tenham acesso 

a qualquer momento, permitindo que os estudantes ouçam quando, onde e quantas vezes quiserem para 

revisar. Acreditamos que a oferta de um programa de rádio se constitui uma das estratégias para 

alcançarmos, de forma mais abrangente, a comunidade escolar e, em especial, os estudantes e suas 

famílias. 

 

O Programa Escola do Futuro em Casa na Rádio busca garantir o vínculo e a interação dos estudantes 

com a educação escolar, pois fomos desafiados a repensar o nosso modo de vida, nossas relações e 

também às nossas práticas educacionais. Estamos num processo de adaptação, nos reinventando e 

ressignificando nosso trabalho pedagógico e, nesse período, cada professor e professora tem um 

importante papel: representar a “presença” da escola na vida dos estudantes. 

 

As audições das aulas serão transmitidas diariamente no horário das 18h às 19h de acordo com a 

seguinte grade de horário: 

 

GRADE DE HORÁRIO 

Travessia 18h às 18h15 

Fase 1 - Módulos 1, 2 e 3 18h15 às 18h30 

Fase 2 - Módulo 4 18h30 às 18h45 

Fase 2 - Módulo 5 18h45 às 19h00 

 

 

 

 

http://educ.rec.br/escoladofuturoemcasa/


 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
    

 

Av. Cais do Apolo, 925 – 4º andar – CEP: 50.030.230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9197 / 9175 / 9134 

A grade de programação semanal por componente curricular será dividida da seguinte forma: 

GRADE DE PROGRAMAÇÃO 

Turma Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Travessia 

Aula da 

programação 

anual 

Aula da 

programação 

anual 

Aula da 

programação 

anual 

Aula da 

programação 

anual 

Aula da 

programação anual 

Fase 1 - 

Módulos 1, 2 e 

3 

Língua 

Portuguesa 

Ciências 

Mudanças 

Climáticas e 

Sustentabilidade 

Matemática História 

Geografia 

Arte 

Momento de 

revisão, 

aprofundamento e 

tira-dúvidas. 

Fase 2 - 

Módulos 4 e 5 

Língua 

Portuguesa 

Arte 

Ciências 

Mudanças 

Climáticas e 

Sustentabilidade 

Língua Inglesa 

Matemática História 

Geografia 

Momento de 

revisão, 

aprofundamento e 

tira-dúvidas 

 

Destacamos que a grade de programação terá por base o conteúdo do livro didático distribuídos para os 

estudantes e, portanto, durante a transmissão dos programas, será estimulada a sua utilização. Sendo 

assim, reforçamos as orientações constantes no Gestor em Rede nº 112/2020, publicado em 12 de junho 

de 2020, acerca da disponibilização dos livros didáticos aos estudantes. 

 

Sugerimos que as unidades educacionais, em caráter opcional, façam a entrega dos livros didáticos, no 

período de 24 a 28 de agosto, não esquecendo de solicitar a assinatura do Protocolo de Recebimento 

dos Livros Didáticos (anexo 1) pelos responsáveis e de informar que deverão ser devolvidos em 

momento oportuno. 

 

Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas pelos telefones 3355-5965 ou 99853-6447. 

 

Solicitamos que este Gestor em Rede seja amplamente divulgado e, por isso, encaminhamos um card 

para ampla divulgação com a comunidade escolar (anexo 2). 

  

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 

 

GEORGE PEREIRA                   
Diretor Executivo de Gestão de Rede 

 


