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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 

A Etapa Escolar da Consulta Pública às crianças sobre o PLANO MUNICIPAL PARA A 

PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI) DO RECIFE, que contemplou estudantes do Grupo IV ao 

3º ano do Ensino Fundamental da rede pública e conveniada, foi concluída com a participação 

efetiva das Unidades Educacionais. 

O próximo passo será a ETAPA REGIONAL, que consistirá em atividades recreativas com 

filmagens dos estudantes no processo de construção, em 6 unidades (4 unidades da rede 

pública municipal- sendo uma por Regional e 02 unidades da rede conveniada). A Diretoria 

Executiva de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação fará a seleção, considerando as 

imagens que foram enviadas para o e-mail da etapa escolar. Assim, posteriormente, entraremos 

em contato com as unidades que participarão da Etapa Regional. 

Após a ETAPA REGIONAL, haverá a CULMINÂNCIA GERAL do processo participativo de 

consulta pública às crianças. 

Agradecemos às Unidades Educacionais que participaram da Etapa Escolar com diálogos, 

ludicidade, construções de painéis e envio de imagens.  

Aproveitamos para reforçar que se encontra disponível a CONSULTA DIGITAL para a 

participação dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal do 

Recife (Ofício Circular n.º 048/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC) e para todos os demais 

recifenses que desejarem contribuir.  

Até 28 de março de 2020, a referida Consulta estará aberta por meio do link 

https://consultas.colab.re/primeirainfanciarecife na plataforma Colab. Para participar, é 

preciso ter e-mail,  CPF e acessar esse link. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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