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Ofício Circular nº 143/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                   Recife, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Senhores,  
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

 

 
 

Considerando a flexibilização das atividades econômicas e sociais descritas no Plano de Convivência 
com a Covid 19, do Estado de Pernambuco, a partir de 30 de agosto de 2021 - Decreto n° 51.261 de 
27 de agosto de 2021. 

Considerando a versão vigente dos protocolos específicos para cada um dos setores cuja retomada 
de atividades já foi autorizada pelo Governo de Pernambuco, mais especificamente o Protocolo 
Setorial referente à realização de eventos sociais e corporativos com até 500 pessoas, este último, 
e até 80% da capacidade do ambiente, seguindo orientações específicas e o respeito ao Protocolo 
Geral do Estado para todas as atividades em funcionamento.  

Considerando que o Acolhimento é uma ação fundamental a ser desenvolvida, sobretudo no âmbito 
educacional, no qual o Gestor Escolar assume o importante compromisso com a educação 
democrática e de qualidade, e é o maestro das equipes (gestora, pedagógica e administrativa), 
sempre com o objetivo de unir esforços e fortalecer toda comunidade escolar.  

A Secretaria de Educação, através da Secretaria Executiva de Gestão da Rede, estará promovendo 
um Colegiado, no intuito de acolher e orientar pontos importantes referentes ao semestre em 
curso, alinhamento de ações e esclarecimentos de possíveis dúvidas relacionadas a Gestão da Rede 
Escolar.   

Salientamos que o Colegiado acontecerá presencialmente na EFER - Escola de Formação de 
Educadores do Recife Professor Paulo Freire. E, tendo em vista o cumprimento do protocolo 
sanitário, será realizado em três diferentes datas para cada etapa de ensino conforme informações 
abaixo: 

 

Data: 28/09/2021 
Hora: 8h 
Público Alvo: Gestores Escolares das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Anos Inicias 
das Regionais 1 e 3.  
 
Data: 28/09/2021 
Hora: 14h 
Público Alvo: Gestores Escolares das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Anos Inicias 
das Regionais 2 e 4.  
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Data: 30/09/2021 
Hora: 14h 
Público Alvo: Gestores Escolares das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Anos Finais.  
 

Data: 04/10/2021 
Hora: 14h 
Público Alvo: Gestores das Creches, Creches Escolas e Escolas que ofertam apenas a Educação 
Infantil.  
 
Ratificamos a importância da participação de todos, estaremos juntos presencialmente, vivenciando 
um momento especial de acolhida e integração de conhecimento e orientações. Portanto não deixe 
de comparecer e fique atento à data da reunião referente ao perfil de sua Unidade. 

 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos nossos votos de estima e 
saúde para todos(as).  

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
GLEIBSON CAVALCANTI  
Secretário Executivo de Gestão de Rede  
Secretaria de Educação  


