PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Educação
Ofício Circular nº 157/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC

Recife, 08 de outubro de 2021.

Senhoras e Senhores,
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.
Assunto: Orientações e Sugestões Pedagógicas para garantir os 200 dias letivos considerando o
ponto facultativo do dia 11 de outubro e o registro das situações didáticas no Diário Eletrônico no
dia 28 de outubro.
Considerando que o dia 11 de outubro será ponto facultativo na rede de ensino do Recife,
informamos que para a garantia dos 200 dias letivos, as aulas que estavam previstas para o dia
11/10 devem ser planejadas para o dia 28 de outubro através de atividades não presenciais
assíncronas e sem que seja necessária a interação entre o estudante e o professor nesta data.
Esclarecemos ainda que
O Diário Eletrônico estará disponível para o registro da situação didática na referida data (28/10) .
Orientações:
1. Cada turma deverá contar com seu(s) plano(s) de aula devidamente registrado(s) com as
orientações sobre as atividades a serem vivenciadas pelos estudantes no dia 28/10.
2. Orientar os estudantes com antecedência sobre as atatividades que realizarão no dia 28/10,
incluindo a orientação para assistirem, no aplicativo do EducaRecife, as aulas disponíveis, que
também serão transmitidas pela TV e estarão no canal do EducaRecife no YouTube.
4. Receber e arquivar as devoluções das atividades não presenciais como evidências para o registro
de frequência.
5. Fica facultado à Coordenação Pedagógica e à Gestão Escolar, acompanhar e validar o registro do
processo de momento assíncrono.
Sugestões:
1. No aplicativo EducaRecife (https://educ.rec.br/educarecife/) estarão disponíveis:
a) os Cadernos de Atividades (Educação Infantil, Anos Iniciais e Correção de Fluxo),
b) os Planos de Estudo Semanais (Anos Finais),
c) as Trilhas de Aprendizagens (EJA - Fases 1 e 2) e
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d) as aulas da Escola de Aulas Digitais de cada etapa e modalidade de ensino.
2. Outros materiais que poderão ser utilizados:
a) Atividades elaboradas pelo(a) professor(a) regente de cada turma;
b) Plataforma Árvore de Livros como incentivo à formação da competência leitora e ao prazer de
ler;
c) Materiais do Mente Inovadora (Grupo IV ao 5º Ano) como recurso pedagógico;
d) Livros literários que poderão ser emprestados para leitura.
Quaisquer dúvidas, enviar para o e-mail retomadapedagogica@educ.rec.br.
Atenciosamente,

JULIANA GUEDES
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica
Secretaria de Educação
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