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Ofício Circular n.º 015/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                    Recife, 19 de fevereiro de 2021. 

 

Senhores e Senhoras 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  

Assunto: Tema do ano letivo 2021 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria de Educação do Recife tem o prazer de convidar 

todos os profissionais a participarem da pesquisa para a definição do tema do ano letivo 2021. Neste 

ano, será o 100º aniversário de Paulo Freire, portanto, este grande educador será o nosso 

homenageado porque foi um homem que gostaria de ser lembrado como uma pessoa que amou 

profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. 

Cada profissional poderá escolher até dia 24/02/2021 (próxima quarta-feira) dentre três sugestões 

de tema: 

 

Opção 1: 100 ANOS DE PAULO FREIRE: liberdade, sonhos, diálogos, afetos e desafios da educação; 

Opção 2: 100 ANOS DE PAULO FREIRE: liberdade, autonomia e diálogos para uma educação cidadã; 

ou 

Opção 3: 100 ANOS DE PAULO FREIRE: o pensar na educação para além do espaço escolar. 

 

Para votar, é só: 

1. Acessar o link: https://forms.gle/up8bTZsQT2im6fQPA. 

2. Escolher uma das opções. 

3. Clicar em ENVIAR para mandar a resposta. 

 

Paulo Freire desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político, pois o objetivo 

maior da Educação para ele era a ampliação da consciência do estudante, principalmente em 

relação àqueles que são os menos favorecidos e mais oprimidos na sociedade por meio de uma 

Educação crítica e libertadora. Então, aproveitamos esse momento para informar que as obras de 

Paulo Freire estão disponíveis a todos os profissionais do Grupo Ocupacional do Magistério (GOM), 

todos os profissionais do Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério (GOAM) e todos os nossos 

estudantes na plataforma Árvore de Livros. 

 

https://forms.gle/up8bTZsQT2im6fQPA
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Para se deleitar com a leitura das respectivas obras, basta: 

1. Acessar o site www.arvore.com.br/recife. 

2. Na opção entrar, inserir a inicial REC junto com o número de matrícula. Aqueles que tiverem duas 

matrículas deverão colocar a matrícula mais antiga. 

3. Caso haja alguma dificuldade no acesso, enviar e-mail para atendimento@arvore.com.br.  

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações, solicitamos ampla divulgação das 

informações constantes neste documento e renovamos os nossos votos de estima e saúde para 

todas(os).  

 

Atenciosamente, 

 

 

ÁQUILA MELO 

Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

http://www.arvore.com.br/recife
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