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Ofício Circular nº 197/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                                   Recife, 04 de outubro de 2022 
 
 
Senhoras e Senhores, 
GESTORES(AS) E VICE-GESTORES(AS), COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (AS) E PROFESSORES (AS) 
DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
 
Assunto: RETIFICAÇÃO - Formação de Competências Digitais - Professores(as) da Educação Infantil, Anos 
Iniciais (1º, 2º e 3º ano), e EJA 
 
 
Considerando a publicação do Gestor em Rede de nº 197/2022, que trata da Formação de Competências 
Digitais, gostaríamos de retificar as informações ali constantes, e convidar os(as) professores(as) da 
Educação Infantil, Anos Iniciais (1º, 2º e 3º ano), e EJA para participarem das formações previstas para o 
mês de outubro, conforme calendário retificado abaixo: 
 

1. Professores(as) de 1º Ano do Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação de Jovens e 
Adultos: a Formação em Competências Digitais acontecerá na Escola Municipal de Tempo Integral 
Reitor João Alfredo, no dia 08/10 de 8h às 12h.  
 

2. Professores(as) de 2º e 3º anos: a Formação em Competências Digitais que acontecerá na Escola 
Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, no dia 22/10 de 8h às 12h.  
 

Os(as) professores(as) interessados devem realizar a sua inscrição por meio do link: 
https://forms.gle/pmRB6SM8uv5nZDJL7 
 
Os(as) professores(as) participantes receberão bolsa formação referente à presença na formação e à 
realização das atividades auto instrucionais previstas na UNIREC. Ressaltamos que a bolsa estará atrelada a 
100% da participação do(a) professor(a), não sendo possível o pagamento da bolsa em caso de frequência 
parcial, independente do motivo. 
 
Contamos com a sua mobilização para que todos(as) os(as) professores(as) participem deste momento, que 
conta com atividades mão na massa e a utilização de dispositivos digitais na perspectiva de promover a 
aprendizagem sobre seu uso em sala de aula. 
 
Dúvidas ou informações podem ser respondidas pela equipe de Gestão de Tecnologia em Rede, no telefone 
3355-5486 ou por meio do email inovacoes@educ.rec.br 
 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 

Atenciosamente, 
 
 

ANA ÚNGARI DAL FABBRO 
Gerente Geral de Estratégias Educacionais 

Secretaria Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
Secretaria de Educação 
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