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Ofício Circular n.º 402/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC  Recife, 13 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 

 

 

Considerando a continuidade dos trabalhos de contribuição no processo de escrita, 

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

Climáticas, a Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica realizará no próximo dia 17 de 

dezembro, das 8h às 12h, das 13h30min às 17h30, e das 18h30 às 21h30, na Escola de 

Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, o Fórum de discussão sobre esse 

novo componente. Neste encontro será apresentada a sistematização das contribuições 

realizadas pelos professores nas unidades de ensino no período de 03 a 16 de dezembro, 

possibilitando novo momento de estudo e contribuições, realizadas pelos professores (as), no 

documento.  

Para esse momento, convidamos os (as) professores (as) de Geografia que atuam no 

Ensino Fundamental – Anos Finais / EJA II e os (as) professores (as) do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais e EJA I, que por adesão, desejarem participar das discussões.  

  Para melhor organizarmos a infraestrutura necessária para a realização do Fórum, 

solicitamos que o representante das unidades de ensino faça sua inscrição até o dia 16 de 

dezembro, através do link: http://bit.ly/Fórum_Sustentabilidade_MudançasClimáticas  

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: 3355-5855 (falar com Manoelina Xavier ou Nyrluce Alves). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente. 

 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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