
 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
    

 

 

Av. Cais do Apolo, 925 – 4º andar – CEP: 50.030.230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9197 / 9175 / 9134 

Ofício Circular n.º 383/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 07 de dezembro de 2018. 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  
 

Informamos que está aberto o período de confirmação de adesão pelas unidades educacionais 

participantes do Programa Mais Alfabetização para continuidade em 2019.  

A confirmação da adesão deverá ser feito pelo sistema de monitoramento e orientação 

pedagógica até o dia 14/12/2018. Os prazos de adesões para novas escolas serão informadas 

posteriormente. 

As escolas, para continuar participando do Programa em 2019, devem possuir ao menos uma 

turma com, no mínimo, 10 matrículas no 1º ano ou no 2º ano do Ensino Fundamental, 

conforme censo escolar 2018. Os gestores devem entrar no PDDE interativo e se redirecionar 

ao portal do PMALFA. 

Além disso, para que sejam realizados os repasses no decorrer de 2019, a escola que confirmar 

a adesão deverá: 

 Possuir sua unidade executora própria; 

 Estar adimplente, junto ao FNDE, com o dever de prestar contas o PDDE e suas Ações 

Agregadas de recursos repassados em exercícios anteriores; 

 Ter realizado a atualização cadastral no PDDEWeb. 

 

As condições acima apresentadas serão observadas pelo FNDE e a SEB/MEC, em 2019, 

durante o processo de preparação para a execução dos repasses dos recursos. 

Orientamos a divulgação e ampla discussão acerca da renovação da adesão ao Programa. 

Lembramos que a participação das unidades educacionais foi definida pelo MEC, conforme 

critérios determinados na portaria nº 04, de 4 de janeiro de 2018, que já indicou quais devem 

estar nesse PROGRAMA. 

Seguem documentos orientadores para o processo de adesão. 

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

(NALE), através do telefone 3355-5964 ou do e-mail: maisalfabetizacaorecife@gmail.com 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

Atenciosamente, 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


