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Ofício Circular nº 172/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, 02 de Setembro de 2022. 

 
 
Senhoras e Senhores, 
 
GESTORES E VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 
UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
Assunto: Planejamento das Aulas Digitais e a Campanha Amazônia de Pé! 
 
 
Compartilhamos o planejamento dos conteúdos que serão abordados nas aulas digitais 
da Escola Municipal para Aulas Digitais durante o mês de setembro, para cada etapa e 
modalidade, seguindo o calendário da Rede Municipal de Ensino do Recife. Todos os 
arquivos podem ser encontrados nesta pasta ou ainda no repositório do site do 
EducaRecife. 
 
Destacamos que exibiremos uma programação especial da Escola Municipal para aulas 
Digitais (EMAD) sobre o dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro e durante 
toda essa semana estaremos integrando a Campanha Amazônia de pé!, envolvendo 
estudantes e educadores, instituições ambientalistas, de direitos humanos, cultura e 
educação, para proteger a floresta com ações pedagógicas 
(https://virada.amazoniadepe.org.br/). Para as escolas que quiserem aderir, segue o 
guia de atividades para o dia da Amazônia produzido pelo Projeto Amazônia de Pé, 
disponível em https://drive.google. 
 
Salientamos que todos os conteúdos das aulas digitais estão alinhados com a Política 
de Ensino da Rede Municipal do Recife e com a proposta de recomposição das 
aprendizagens, assim como os demais documentos pedagógicos da rede.  
 
É importante que o uso das aulas e da plataforma sejam recomendados a todos os 
professores e estudantes da rede enquanto recurso pedagógico. Lembramos que a 
plataforma do EducaRecife está disponível para acesso em versão web e por aplicativo 
e pode ser utilizado por todos seguindo os tutoriais para professores e estudantes 
disponíveis em http://educ.rec.br/educarecife/tutoriais/ 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 
  

Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

https://drive.google.com/drive/folders/1v2nVuFC8aDpuSGt7-tuxiXvTHuAUkHF2?usp=sharing
http://educ.rec.br/educarecife/repositorio/
http://educ.rec.br/educarecife/repositorio/
https://virada.amazoniadepe.org.br/
https://drive.google.com/drive/my-drive
http://educ.rec.br/educarecife/tutoriais/

