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Ofício Circular n.º 201/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC        Recife, 01 de dezembro de 2020. 
 

Senhores e Senhoras 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

Assunto: Escola do Futuro em Casa – Mídia Televisiva – Programação do mês de 

dezembro/2020.  
 

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, na perspectiva de ampliar estratégias pedagógicas no 

momento atual em que as aulas presenciais encontram-se suspensas e a necessidade de instituirmos 

canais diversificados de interação com os estudantes, a Secretaria de Educação do Recife criou o 

Programa Escola do Futuro em Casa na TV, transmitido pela TV ALEPE (canal 10.2), no intuito de 

alcançar, de forma mais abrangente, a comunidade escolar, os estudantes e suas famílias. 
 

O Programa Escola do Futuro em Casa na TV tem como princípio a garantia dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento por meio da oferta de conteúdos lúdicos e de ações que 

incentivem a criatividade, a interdisciplinaridade, o fortalecimento da alfabetização, o letramento 

dos estudantes, o estímulo à leitura e à escrita, a interação com a família, a construção de ricos 

momentos de aprendizagem e, sobretudo, o estreitamento da distância entre a escola e os 

estudantes. 
 

Segue tabela com as datas e, em anexo, consta o detalhamento da programação mensal.  

 

Dias Turmas Datas – DEZEMBRO Horário 
2ª feira 1º Ano e Se Liga  07, 14, 21 e 28 

8h às 9h com 

reprise, à noite, das 

18h às 19h. 

3ª feira 2º e 3º Anos 01, 15, 22 e 29 

4ª feira 4º e 5º Anos e Acelera Brasil 02, 09, 16, 23 e 30 

5ª feira 4º e 5º Anos e Acelera Brasil 03, 10, 17, 24 e 31 

6ª feira Educação Infantil  04, 11 e 18 

 

Nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, será transmitido um programa especial, gravado no Cais do 

Sertão, que contemplará conteúdos direcionados a todos os anos do Ensino Fundamental I. 

 

Em tempo, informaremos, antecipadamente, caso não haja programação na TV ALEPE, para que 

os(as) professores(as), que tenham aula atividade naquele dia, possam disponibilizar aula 

assíncrona. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 

para todas(os). 
 

Atenciosamente, 
 

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 


