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Ofício Circular nº 161/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                   Recife, 19 de agosto  de 2022. 
 
 
Senhores 
GESTORES(AS) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 
Assunto: ENCONTRO BUSCA ATIVA ESCOLAR RECIFE 
 
 
A Secretaria de Educação, através da Secretaria Executiva de Gestão de Rede (SEGRE), convida os (as) 
gestores (as) para participarem do Encontro da Busca Ativa Escolar do Recife: Todos (as) pela garantia 
de direitos das crianças e adolescentes na Educação.  
 
O Encontro tem como objetivo fortalecer as ações da Busca Ativa Escolar (BAE) no Recife, dando 
continuidade às ações de implementação, reforçando a importância e funcionalidades da metodologia 
da plataforma BAE, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 
 
A BAE, no Recife, vem sendo implementada através de parceria firmada entre a Prefeitura Municipal,  
Itaú Social e o UNICEF. A Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (ASSERTE) é o 
parceiro implementador do projeto no município do Recife, realizando capacitações, consultorias e 
articulações. 
 
A BAE é uma estratégia desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a UNDIME, que é composta por 
uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica, disponibilizadas gratuitamente,  que tem o 
objetivo de apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, que estão fora da escola ou em 
risco de evasão.  
 
Durante o evento serão abordados os seguintes temas: 

➢ Panorama de estudantes fora da escola; 

➢ Principais causas da exclusão escolar; 

➢ Metodologia da Busca Ativa Escolar; 

➢ Navegação na plataforma da Busca Ativa Escolar. 
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Uma das premissas da Busca Ativa Escolar é o regime de colaboração, envolvendo diversas secretarias 
municipais, além de outros atores. Todos juntos, criando uma rede de proteção, podem contribuir 
para que o direito à educação de crianças e adolescentes seja garantido. Por isso, sua participação é 
muito importante! 
 
LOCAL: HOTEL BEACH CLASS – BOA VIAGEM 
DATA: 25 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) 
HORÁRIO: DAS 8H30 ÀS 17H.  
 
Certos da sua participação neste importante passo pelos direitos das crianças  e adolescentes, 
solicitamos a gentileza de realizarem a inscrição previamente, por meio do link: 
https://unicef.asserte.org.br/encontrobaerecife/ . Salientamos que somente o (a) gestor (a) das 
unidades que atendem aos estudantes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos deverá participar e na 
impossibilidade deste (a), o vice gestor (a) deverá ser indicado (a) para participar do Encontro. Não 
será permitida mais de uma inscrição por unidade educacional. 
 
Na oportunidade informamos que haverá coffee break manhã e tarde, bem como almoço para os (as) 
participantes e ao final do evento, a certificação. 
 
 
  
Atenciosamente, 
 
 
GLEIBSON CAVALCANTI  
Secretário Executivo de Gestão de Rede 
Secretaria de Educação 
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