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Senhoras e Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

 

Assunto: Orientações acerca dos livros do Projeto Aprova Brasil / Recife – Anos Iniciais   

 

 

 

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

de Educação tem empreendido esforços no sentido de garantir 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.  

 

Com o objetivo de intensificar as ações pedagógicas voltadas ao desenvolvimento das 

habilidades de compreensão leitora e competência matemática, orientamos que sejam ofertadas 

as atividades do Projeto Aprova Brasil / Recife – Anos Iniciais, destinado aos estudantes de 

4º e 5º Anos do Ensino Fundamental, o qual contribui para a melhoria da aprendizagem de 

nossos estudantes e auxilia na consolidação das competências e habilidades exigidas pela 

BNCC e pela Política de Ensino da Rede Municipal do Recife.  

 

Reforçamos que os materiais do Projeto Aprova Brasil são compostos por um conjunto de 20 

lições com atividades que desenvolvem as habilidades que associam conteúdos curriculares de 

leitura, compreensão de textos e compreensão matemática.  

 

As lições apresentam uma graduação crescente de complexidade. Portanto, sugerimos que 

orientem os estudantes a realizarem as lições na sequência. Em relação aos simulados contidos 

no material, compreendemos que nesse período os mesmos poderão ser respondidos como 

atividades de suporte à aprendizagem, sem a necessidade de consolidação dos resultados.  

 

Por oportuno, informamos que já estão sendo entregues nas Unidades Educacionais os 

cadernos do Aprova Brasil (algumas escolas já receberam o referido material e, deste modo, 

orientamos que, na medida do possível, organizem para a entrega aos estudantes.  

 

O material é composto por 2 (dois) Cadernos de Atividades para os estudantes, a saber: 

 

 Caderno 4º ano – 01 (um) de Língua Portuguesa e 01 (um) de Matemática. 

 Caderno 5º ano – 01 (um) de Língua Portuguesa e 1 (um) de Matemática. 
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Propomos, neste sentido, o seguinte calendário de ações para o Projeto Aprova Brasil/Recife:  

 

AÇÕES PERÍODO 

Entrega dos cadernos aos estudantes. 26/10/2020 a 06/11/2020 

Realização das lições/atividades – Lições de 1 a 10 

(Língua Portuguesa e Matemática). 
09 a 30/11/2020 

Realização das lições/atividades – Lições de 11 a 20 

(Língua Portuguesa e Matemática). 
01 a 29/12/2020 

 

Salientamos que as lições dispostas no Projeto Aprova Brasil/Recife seguem como 

complemento às atividades já desenvolvidas pelos docentes e equipe técnica da Rede 

Municipal de Ensino do Recife, podendo as mesmas serem associadas aos Cadernos de 

Atividades (disponibilizados no site Escola do Futuro em Casa), às aulas não presenciais em 

mídia televisiva (Escola do Futuro em Casa na TV Alepe), às propostas de materiais dispostas 

no site da Secretaria de Educação e, ainda, ao canal do YouTube com proposições pedagógicas 

da Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais (GALEIAI).  

 

Em caso de dúvidas, contactar a Divisão de Anos Iniciais / Núcleo de Programas e Projetos 

pelos e-mails: divisaodosanosiniciais@gmail.com (DAI) ou npp@educ.rec.br.  

 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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