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Ofício Circular n.º 331/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC   Recife, 19 de outubro de 2018. 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

Dando continuidade às ações para a coleta de dados sobre a aprendizagem dos nossos 

estudantes e para podermos garantir o direcionamento/redirecionamento das práticas no 

processo de alfabetização e letramento, vimos apresentar a terceira etapa das Avaliações 

Diagnósticas 2018.  

Neste sentido, realizaremos, no período de 29 de outubro a 09 de novembro de 2018, as 

Avaliações Diagnósticas do 3º bimestre, para os estudantes das turmas do Grupo V – 

Educação Infantil e do 1º ao 3º ano – Ensino Fundamental (apenas em Língua Portuguesa).  

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". 

Os instrumentos serão entregues, nas unidades educacionais, até 26 de outubro de 2018. 

Recomendamos que as avaliações do 1º ao 3º ano sejam realizadas em 2 (dois) dias. Desta 

forma, a aplicação dos instrumentos avaliativos acontecerá conforme cronograma abaixo:  

Período de 

Aplicação 

Componente 

Curricular 

Grupo / Ano 

avaliado 
Duração da aplicação por dia 

29/10 a 

09/11 

Língua Portuguesa Grupo V Não haverá tempo estipulado. 

Língua Portuguesa 1º ao 3º ano  
2h (no 1º dia) 

2h (no 2º dia) 

Ressaltamos que as avaliações podem ser realizadas assim que os instrumentos chegarem às 

unidades educacionais. 

Informamos, ainda, que o detalhamento dos procedimentos para acesso ao Sistema de 

Avaliação Diagnóstica do Recife (SADR), inserção e visualização dos relatórios com os 

resultados sistematizados encontram-se especificados no Anexo II (Tutorial).  

Ressaltamos que o período para a inserção dos resultados das avaliações será de 30 de outubro 

a 19 de novembro de 2018.  

ATENÇÃO! 

Para que todas as unidades educacionais possam fazer a inserção de seus resultados, todos os 

professores poderão inserir os resultados de suas turmas, utilizando o login e senha do Diário 

online. Caso algum outro profissional da unidade necessite de acesso ao sistema para contribuir 

no processo de inserção, poderá solicitar senha e login, assim como se já tiver senha e houver 

algum problema com acesso ao SADR, deverá enviar e-mail para narerecife@gmail.com, 

contendo as seguintes informações: nome completo, CPF, matrícula, função, situação 

(efetivo ou temporário), escola, telefone fixo e celular e e-mail pessoal, identificação do 

problema.  

mailto:narerecife@gmail.com
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É fundamental o envio de TODAS essas informações. 

Após a solicitação feita pelo Nare, será enviado um e-mail pela Emprel, em até 24 horas, 

contendo o status de seu atendimento. Caso seja enviada uma senha, ela terá validade por 24h, 

se não for acessado neste prazo, ela será expirada e será necessário recomeçar a solicitação. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 


