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Ofício Circular n.º 367/2017 – GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 01 de dezembro de 2017. 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

As avaliações diagnósticas têm o objetivo de gerar informações sobre os conhecimentos, 

aptidões e competências dos estudantes, com vista à organização do processo de ensino-

aprendizagem de acordo com as situações identificadas, possibilitando, assim, planejar 

intervenções que os levem a atingir e consolidar os direitos de aprendizagem definidos na 

Política de Ensino da Rede para cada ano de escolaridade.  

Considerando outras atividades pertinentes ao cotidiano escolar, informamos que, ao receber as 

Avaliações Diagnósticas do 4º bimestre, para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, as escolas deverão organizar o calendário de aplicação, levando em conta que a 

avaliação de Língua Portuguesa será realizada em dois dias e a de Matemática, em apenas 

um dia, ambas com a duração de 2h30 em cada dia.  

Lembramos, ainda, que para as turmas do Grupo V da Educação Infantil, as unidades 

educacionais deverão reservar o período de cinco dias para a aplicação da Avaliação 

Diagnóstica de Língua Portuguesa, sem tempo estipulado de duração. 

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”, favorecendo o acompanhamento do diagnóstico a ser realizado no 4º 

bimestre.  

Os instrumentos estarão sendo entregues nas unidades educacionais, no período de 1º a 07 de 

dezembro.  

Na oportunidade, informamos que, no Anexo II, encontra-se o texto para ser ditado aos 

estudantes do 5º ano, na questão 8, e, no Anexo III, o tutorial com o detalhamento dos 

procedimentos para acesso ao sistema, inserção e visualização dos relatórios com os resultados 

sistematizados.  

Ressaltamos que o período para a inserção dos resultados das avaliações será de 04 a 

30/12/2017. 

   

ATENÇÃO! 

Para que não haja nenhuma dificuldade nessa inserção, solicitamos que nos dias 1º a 

05/12/2017, sejam testadas as senhas de acesso 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. 

mailto:narerecife@gmail.com
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Atenciosamente, 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 


