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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

Dentro das ações previstas no Proler, com vistas as orientações sobre as práticas pedagógicas que irão 

colaborar com a garantia do direito da alfabetização e letramento, apresentamos a 2ª etapa das 

Avaliações Diagnósticas 2018.  

Neste sentido, realizaremos as Avaliações Diagnósticas, dos estudantes das unidades educacionais, nas 

turmas do Grupo V – Educação Infantil e do 1º ao 3º ano – Ensino Fundamental (apenas em Língua 

Portuguesa).  

Para o Grupo IV – Educação Infantil, seguem algumas situações didáticas (Anexo I) que subsidiarão o 

relatório individual dos estudantes, referentes ao eixo “As crianças, a oralidade, a leitura e a escrita". 

Recomendamos que as avaliações do 1º ao 3º ano sejam realizadas em 2 (dois) dias. Enquanto que para 

o Grupo V podem ser utilizados mais dias, respeitando o período para inserção dos dados no SADR. A 

aplicação deve acontecer assim que as avaliações chegarem nas unidades escolares. 

Diante do exposto, temos o seguinte cronograma: 

AÇÃO PERÍODO 

Entrega dos instrumentos nas unidades escolares Até 20/08/2018 

Aplicação dos instrumentos do Grupo V da Educação Infantil ao 3º ano 

do Ensino Fundamental 
Até 29/08/2018 

Inserção dos resultados no SADR Até 06/09/2018 

Orientamos que, ao receber os instrumentos, seja feita a conferência do material e, caso haja divergência 

de quantidades, a solicitação do complemento seja feita pelo e-mail narerecife@gmail.com.  

Informamos, ainda, que o detalhamento dos procedimentos para acesso ao Sistema de Avaliação 

Diagnóstica do Recife (SADR), inserção e visualização dos relatórios com os resultados sistematizados 

encontram-se especificados no Anexo II (Tutorial).  

ATENÇÃO! 

Para que não haja nenhuma dificuldade nesta inserção, solicitamos que no período de 10 a 17 de agosto 

de 2018, sejam testadas as senhas de acesso ao Sistema de Avaliação Diagnóstica do 

 Recife (SADR) e, caso apresentem problemas, enviar e-mail ao Nare (narerecife@gmail.com) com as 

seguintes informações: nome completo, CPF, matrícula, função, situação (efetivo ou temporário), 

escola, telefone fixo e celular e e-mail pessoal, identificação do problema. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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