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Ofício Circular n.º 395/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Tendo em vista a inclusão de um novo componente curricular – Sustentabilidade e 

Mudanças Climáticas, que integrará a Política de Ensino da Rede Municipal do Recife, no 

currículo do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, e da Fase II da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, e a necessidade de adequação da matriz do componente curricular – 

Geografia dos Anos Iniciais e da Fase I da EJA, ao tema Sustentabilidade e Mudanças 

Climáticas, passando este a ser um dos eixos integrantes daquela matriz, a Diretoria Executiva 

de Gestão Pedagógica, através da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor 

Paulo Freire, disponibiliza anexo a este ofício para conhecimento e contribuição de todos os 

profissionais da educação da RMR, a minuta de construção da escrita desse novo 

componente e adequação da matriz de Geografia com a inserção do eixo Sustentabilidade e 

Mudanças Climáticas, para a Modalidade da EJA, a fim de que possam discutir com seus 

pares sobre aspectos pertinentes a esse componente/eixo da nossa Política de Ensino, 

envolvendo os eixos norteadores, direitos, objetivos de aprendizagens, saberes/conteúdos.  

Solicitamos que as contribuições sejam registradas no instrumento específico, que segue 

em anexo, e entregues à Coordenação Pedagógica ou à Gestão da Unidade Educacional, para 

que as informações sejam inseridas, até o dia 16 de dezembro de 2019, no formulário 

disponibilizado através do link: http://bit.ly/sustentabilidadeemudancasclimaticas  

Ressaltamos que a participação dos profissionais da educação nesta ação é de suma 

importância, para a garantia da estruturação do currículo da Rede Municipal de Ensino do 

Recife.  

 

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 o 

telefone: 3355-5860 (falar com Jacira) ou 3355-5855 (falar com Nyrluce ou Manoelina). 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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