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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

O Programa Mais Alfabetização (PMALFA) tem como objetivo primordial contribuir com a 

alfabetização dos estudantes. Para tanto, conta com a oferta de Assistentes de Alfabetização 

para todas as unidades educacionais que fizeram adesão ao Programa, de modo a auxiliar o 

professor a alcançar os objetivos de aprendizagens previstos para o 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental. 

Sendo assim, dando continuidade às orientações pedagógicas de Rede, convocamos todos os 

Assistentes de Alfabetização que estão atuando nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental das 86 escolas com o PMALFA, para o I Encontro de Formação.  

Neste sentido, contamos com a colaboração dos gestores dessas unidades educacionais, no 

sentido de mobilizar esses voluntários/assistentes a participarem desse momento. 

Na ocasião, estaremos esclarecendo, também, a importância do preenchimento dos documentos 

referentes ao Programa, a necessidade do acompanhamento das etapas do mesmo e a 

importância da participação de todos na Plataforma de Desenvolvimento Profissional. 

O encontro acontecerá no dia 10 de outubro de 2018, na Escola de Formação de Educadores 

do Recife (EFER) Professor Paulo Freire, localizada na Rua Real da Torre, nº 299 - Madalena 

– Recife, conforme horários indicados abaixo. 

 Assistentes de Alfabetização que atuam nas escolas das RPAs 1, 2, 3 e 4 – 8h30 às 12h; 

 Assistentes de Alfabetização que atuam nas escolas das RPAs 5 e 6 – 13h30 às 17h. 

Ressaltamos a necessidade do comparecimento de todos os Assistentes de Alfabetização 

do PMALFA levando a ficha de hipótese de escrita devidamente preenchida (1 ficha por 

turma acompanhada), conforme anexo. 

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

(NALE) através do telefone 3355-5964. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


