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Ofício Circular n.º 086/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC              Recife, 11 de abril de 2019. 
 
Senhores 
GESTORES, VICE-GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 
 
Considerando a continuidade dos trabalhos no processo de revisão do 
referencial curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER), a partir da 
homologação da Base Nacional Comum Curricular, a Diretoria Executiva de Gestão 
Pedagógica, através da Escola de Formação de Educadores do Recife (EFER) Professor 
Paulo Freire, disponibiliza a todos os profissionais da educação da RMER, a 
proposta curricular do Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano, com as reformulações realizadas 
no documento, a partir do I e II Fórum de Discussão da Política de Ensino RMR (ocorridos 
em 23 de novembro e de 03 a 07 de dezembro de 2018).  

Para tanto, enviamos, em anexo, a Proposta Curricular do Ensino Fundamental 1º ao 9º 
ano – Política de Ensino da RMR, para que os profissionais da educação tenham 
conhecimento das reformulações realizadas. Tal ação configura-se como mais uma etapa de 
fortalecimento do currículo da RMER através da participação democrática para garantia do 
direito à educação dos estudantes da rede municipal do Recife. 

Informamos que quaisquer novas contribuições ou observações no documento devem ser 
encaminhadas, através de oficio, até o dia 20 de abril de 2019, à EFER Professor Paulo 
Freire. 

A versão validada da Proposta Curricular do Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano, no I e II 
Fórum de Discussão da Política de Ensino RMR, também está disponível no site da EFER 
Prof. Paulo Freire, através do endereço: http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado na sala dos professores ou em 
local de fácil acesso para sua ampla divulgação.  

Em caso de dúvidas, ligar para a Coordenação do GT de Revisão da Política de 
Ensino (telefones: 3355-5855 ou 3355-5860 - falar com Jacira L'Amour ou Nyrluce Marília). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 
 
 
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 


