
 

 

 

 

Recife, 15 de abril de 2016.  

Ofício Circular nº.  94 /2016 – GAB/SE  

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Informamos que estamos instituindo o Fórum Setorial de Coordenação Pedagógica sob a 
orientação do Núcleo de Coordenação Pedagógica (NCP), da Gerência Geral de Planejamento e 
Monitoramento Pedagógico. 

Considerando as demandas apontadas pelos Coordenadores Pedagógicos durante os dois 
primeiros encontros de formação continuada, o referido Fórum objetiva fortalecer a construção da 
identidade do coordenador, integrando práticas e reflexões da função e estabelecendo ações de 
proximidade e alinhamento com o NCP e demais Gerências; consolidando, assim, um espaço mais 
efetivo para o diálogo, integração e mediação. 

Neste sentido, segue, em anexo o calendário anual dos Fóruns Setoriais, sendo os primeiros 
encontros nos dias 18 (tarde), 19 e 20 de abril, nos seguintes espaços: 

  

Data Turno  Local 

18/04 
Tarde 

13h 
FAFIRE- Faculdade Frassinetti do Recife 

19/04 

Manhã 

8h 

EFAER- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire 

Tarde 

13h 

EFAER- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire 

20/04 

Manhã 

8h 

EFAER- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire 

Tarde 

13h 
FAFIRE- Faculdade Frassinetti do Recife- 

 

 

 

 

Cada coordenador deverá observar atentamente o(s) seu(s) dia(s) de participação, no 
calendário anexado. 



Ressaltamos, ainda, que haverá um momento complementar em que grupos específicos 
vivenciarão temáticas sob a orientação das Gerências/Divisões de Ensino. Neste mês, os grupos 
participantes serão os de coordenadores de unidades de Educação Infantil em que se desenvolve o 
Projeto Ateliês e os de Anos Finais. 

Os grupos que participarão dos demais momentos complementares serão divulgados 
posteriormente em Ofício Circular, através de Gestor em Rede.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Coordenação Pedagógica/GGPMP 
pelos telefones 3355.5947/5948.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

  

  

Atenciosamente, 

  

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

  



 


