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Senhores 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E 

PROFESSORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE  

 

 

Considerando a proximidade do 4º Conselho Pedagógico, que tem o caráter conclusivo e 

informativo para o professor com vistas à organização do ano letivo de 2020, é necessário nos 

remetermos ao disposto na Instrução Normativa nº 15/2015, que concebe a avaliação como 

parte integrante e estruturante dos processos de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, as discussões e tomadas de decisões no Conselho Pedagógico devem estar 

respaldadas no critério qualitativo, considerando a análise pedagógica sobre retenção ou 

aprovação, quando o estudante de 3º ao 9º anos e o da EJA não obtiver média anual 6,0 (seis) 

em até 03 (três) componentes curriculares. 

As discussões vivenciadas e as proposições de intervenção do quarto Conselho Pedagógico 

devem ser registradas em livro de ata específico num prazo de até 3 (três) dias úteis após sua 

realização de acordo com a data definida pelo Calendário escolar da rede. 

A equipe gestora deverá encaminhar à equipe de monitoramento pedagógico da Secretaria de 

Educação a ata por turma, conforme modelo padrão. 

Os encaminhamentos de aprovação e retenção definidos no quarto Conselho Pedagógico dos 

estudantes de 3º ao 9º anos e da EJA deverão ser registrados nos respectivos diários de classe, 

assim como as situações de inclusão, os critérios e os instrumentos de avaliação utilizados 

pelos docentes. 

A avaliação é um elemento imprescindível ao redirecionamento das ações na perspectiva de 

garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes e indicativo para reflexão do professor no 

âmbito da unidade escolar e da rede. 

Esse instrumento deve ter por objetivos identificar, aferir, investigar ou analisar determinado 

fato, situação ou processo e, assim, subsidiar a prática docente, indicando o que precisa ser 

feito para o êxito dos estudantes no sistema escolar. 

Para mais esclarecimentos, favor entrar em contato com a Gerência de Anos Finais - 3355-

5987 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


