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Ofício Circular n.º 251/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC     Recife, 09 de agosto de 2018. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

O Programa de Letramento do Recife (PROLER) tem como um de seus principais objetivos a 

mobilização de estudantes e professores para, juntos, descobrirem o exercício da leitura e da 

escrita e concebendo estes como protagonistas.  

 

Nesta perspectiva, a Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, através da Gerência de 

Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais, convida todas as unidades 

educacionais que ofertam Anos Iniciais (1º ao 5º ano) a participarem de um processo de seleção 

de textos de estudantes e/ou relato de experiências de professores / mediadores de leitura / 

coordenadores pedagógicos a partir do trabalho desenvolvido com as obras literárias do 

PROLER, conforme critérios anexos, visando à publicação de livro.  

 

Deste modo, os interessados deverão enviar uma produção textual dos estudantes (texto 

individual ou coletivo) e/ou um relato de experiência do(a) professor(a), mediador(a) de leitura 

e/ou do(a) coordenador(a) pedagógico(a) e encaminhar à Divisão de Anos Iniciais, situado no 

Centro Administrativo Pedagógico – CAP – Bloco B – 1º andar – Ilha do Leite / Recife, até o 

dia 21/09/2018, no horário das 8h às 17h.  

 

Ressaltamos a importância de verificar os critérios estabelecidos para esse processo seletivo 

(em anexo) e para mais esclarecimentos, contactar a Divisão de Anos Iniciais pelos telefones 

3355.5962 / 5963. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e esperamos contar com a 

divulgação e participação de todos nesta ação que valoriza as produções e vivências 

desenvolvidas nas unidades educacionais. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 


