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Ofício Circular n.º 203/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC                 Recife, 07 de dezembro de 2020. 

 

Senhores e Senhoras 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  

Assunto: Encontro para bate-papo com autores (escritores e ilustradores) na II Semana do Livro 

 

Apresentando os cordiais cumprimentos, a Secretaria de Educação do Recife agradece todo o empenho de 

neste ano de 2020 e os estará presenteando com um acervo de livros literários seus professores e, em parceria 

com a Semana do Livro de Pernambuco, preparou momentos especiais para um bate-papo exclusivo para os 

professores com autores (escritores e ilustradores) desses livros. 

Para os professores e as professores terem acesso, é só: 

 

Entrar no link: www.bienalpernambuco.com/semanadolivrorecife 

Senha: livrorecife 

 

Público Dia Horário Tema Convidado 

Educação Infantil 09/12/2020 

(quarta-feira) 

10h Conhecendo a escritura de Clarice 

Lispector: Um contexto singular para a 

sala de aula 

Ana Claudia Medeiros 

Soares 

Anos Finais 09/12/2020 

(quarta-feira) 

17h Conhecendo a escritura de Clarice 

Lispector: Um contexto singular para a 

sala de aula 

Ana Claudia Medeiros 

Soares 

Anos Iniciais 10/12/2020 

(quinta-feira) 

10h Conhecendo a escritura de Clarice 

Lispector: Um contexto singular para a 

sala de aula 

Ana Claudia Medeiros 

Soares 

EJA 10/12/2020 

(quinta-feira) 

17h Conhecendo a escritura de Clarice 

Lispector: Um contexto singular para a 

sala de aula 

Ana Claudia Medeiros 

Soares 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

15/12/2020 

(terça-feira) 

10h Escrever para crianças: O desafio de 

despertar a imaginação infantil 

Patricia Vasconcellos & 

Kátia Gilaberte 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

15/12/2020 

(terça-feira) 

17h Escrever para crianças: O desafio de 

despertar a imaginação infantil 

Débora Rocha 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

16/12/2020 

(quarta-feira) 

10h Quando a história chega na estória Paulo Santos 

Anos Finais e 

EJA 

16/12/2020 

(quarta-feira) 

17h Livros que dialogam com jovens André Resende, Patricia 

Maês e Valdir Oliveira 
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Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

21/12/2020 

(segunda-feira) 

10h Encantando pela leitura Ana Carolina, 

Rosangela Lima e Tino 

Freitas 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

21/12/2020 

(segunda-feira) 

17h Encantando pela leitura Fábio Monteiro, Lenice 

Gomes e  Tino Freitas 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

22/12/2020 

(terça-feira) 

10h Livros imagéticos: Narrativas visuais 

que induzem o gosto pela leitura 

Elma Lima e Luciano 

Pontes 

Educação Infantil 

e Anos Iniciais 

22/12/2020 

(terça-feira) 

17h Livros imagéticos: Narrativas visuais 

que induzem o gosto pela leitura 

Jô Oliveira e Rosinha 

Campos 

 

Durante os encontros virtuais, os/as professores(as) encontrarão um formulário para preencherem sua 

presença na plataforma. Na impossibilidade da participação, no dia e horário estabelecidos, o/a professor(a) 

poderá acessar o encontro, que será gravado e ficará disponível na plataforma, juntamente com a lista de 

presença. 

 

Em caso de dúvidas ou dificuldade técnica no momento dos encontros, contactar o suporte técnico com 

Bruno pelo celular (81) 99420-3117, Guilherme pelo celular (81) 99974-2797 ou Tiago pelo celular (81) 

99686-4180 e pelo e-mail: guilherme.voxproducoes@gmail.com. 

 

Aproveitamos para explicar que optou-se pela aquisição do acervo por unidade escolar em atendimento à Lei 

nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino do País até o ano de 2020 definindo biblioteca escolar como “a coleção de livros, materiais 

videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou 

leitura”. Para atender a essa determinação, a aquisição foi feita considerando a Instrução Normativa nº 

03/2019 que estabelece normas e procedimentos para realização do Cadastro Escolar e da Matrícula do(a) 

estudante da Educação Básica, na Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Recife, para o ano letivo 

de 2020 na qual determina a quantidade máxima de 26 (vinte e seis) estudantes matriculados em turmas de 

Educação Infantil e Anos Iniciais e 36 (trinta e seis), em turmas de Anos Finais e EJA, para os títulos 

selecionados para cada modalidade. Portanto, cada unidade educacional com turmas de Educação Infantil e 

Anos Iniciais receberá 26 (vinte e seis) unidades de cada título adquirido para estas modalidades, assim como 

cada unidade educacional com turmas de Anos Finais e EJA receberá 36 (trinta e seis) unidades de cada 

título adquirido para estas modalidades. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações, solicitamos ampla divulgação das informações 

constantes neste documento e renovamos os nossos votos de estima e saúde para todas(os).  

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO  

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica  

Secretaria de Educação 
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