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Ofício Circular n.º 323/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, 14 de outubro de 2019. 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 
 

 

Dando continuidade às ações do PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO do Governo 

Federal/MEC, segue anexo, para conhecimento, o Comunicado nº 5/2019/COEF/DPR/SEB/SEB, 

com o novo cronograma das atividades do PMALFA 2019. 

 

Salientamos que todas as escolas que fizeram a adesão 2019 ao Programa (ver Anexo 2), precisam 

dar continuidade às ações, considerando as situações: recurso reprogramado de 2018, recurso 2019, 

pendências com o financeiro e/ou renovação de UEX.  

 

Por oportuno, informamos as etapas já vivenciadas no Programa: 

1. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA – Nesta etapa, as unidades inseriram o cadastro do 

professor alfabetizador, do estudante, da turma e a alocação do Assistente de Alfabetização 

na turma. Ressaltamos que o sistema ainda se encontra aberto para atualizações e inserções; 

2.  1ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – Foi realizada em agosto e os resultados foram 

inseridos no sistema do CAEd até 06/09/2019. Salientamos que o sistema não permite 

novas inserções e ainda não disponibilizou os resultados referentes a essa etapa. 
 

De acordo com o novo cronograma está prevista a realização das Avaliações de Fluência, em 

21/10/2019, e é necessário que a equipe gestora esteja atenta aos procedimentos a serem divulgados 

posteriormente pelo MEC. 
  
No sentido de garantir o bom desenvolvimento do Programa, a equipe gestora deve observar: 

 os prazos de execução do Programa, a atualização dos cadastros das turmas e dos 

Assistentes de Alfabetização;  

 o desenvolvimento das etapas do PMALFA, independente de ter, ou não, o  Assistente de 

Alfabetização, ou de estar com a UEX em processo de renovação ou qualquer outro tipo de 

restrição financeira; 

 a situação da escola, consultando regularmente o PDDEREX, o PDDE QUALIDADE e os 

canais disponibilizados pela Coordenação do PMALFA: telefone, e-mail e WhatsApp. 

Para outros esclarecimentos, entrar em contato com o Núcleo de Alfabetização e Letramento – 

NALE, através do telefone 3355-5964 ou enviar e-mail para maisalfabetizacaorecife@gmail.com 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

ÁQUILA MELO  
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


