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Ofício Circular n.º 339/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC    Recife, 11 de outubro  de 2018. 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
 

Informamos que as inscrições para o PAPO PEDAGÓGICO – Com a Palavra: Educação de 

Jovens e Adultos serão reabertas para oportunizar aos professores uma melhor organização que 

garanta sua participação.  

Para tanto, solicitamos o acesso ao link: https://goo.gl/forms/pfsDzcFqZkHCKBr43, 

impreterivelmente, até o dia 19/10/2018 (sexta-feira), a fim de realizar a pré-inscrição para a 

formação.   

Lembramos que as inscrições são destinadas aos Professores que lecionam em turmas da Fase I 

(Módulos I, II e III e Modulada) e Fase II (Módulos IV e V) da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e do Travessia Recife.  

Esclarecemos que não será necessário novo acesso ao link acima para os professores que já 

realizaram a sua pré-inscrição no formulário online, conforme indicado no Ofício Circular n.º 

323/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC.  

As inscrições validadas serão divulgadas até o dia 26/10/2018 (sexta-feira). 

Aproveitamos para informar que o período desse Papo Pedagógico foi alterado. Segue a 

informação atualizada:  

DATA LOCAL 

08 a 10 de novembro de 2018 

(quinta-feira a sábado) 
Orange Praia Hotel Itamaracá  

Av. do Forte Orange, s/n - Pernambuco 

 

Ressaltamos que:  

a) Os dias letivos dos estudantes deverão ser garantidos pelas Unidades Educacionais; 

b) O professor que atua no contraturno, em turma que não se enquadre como público da 

proposta do evento, deverá articular com a gestão da Escola a garantia do dia letivo dos 

seus estudantes, para que tenha sua inscrição validada. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e nos colocamos à disposição para 

os esclarecimentos que se fizerem necessários, através do e-mail: 

projetospedagogicos@educ.rec.br 

 

Atenciosamente. 

 

 

ALEXANDRE REBÊLO 
Secretário de Educação 
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