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Ofício Circular n.º _151/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, _28 de agosto de 2020. 

 

Senhoras e Senhores 

  

GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 

  

ASSUNTO: Inscrições IX Seminário (Webinário) de Diversidade Sexual da RMER 

 

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, a Política de Ensino da Rede Municipal do Recife, aprovada 

pela Instrução Normativa nº 05/2015, se constitui como documento que estabelece o conjunto das 

diretrizes educacionais e está pautada, fundamentalmente, nas atuais discussões sobre: Escola 

Democrática, Diversidade, Meio Ambiente e Tecnologia. É considerando esses eixos norteadores da 

Política de Ensino, que realizaremos mais uma ação educativa, que corrobora para o fortalecimento da 

formação contínua dos (as) profissionais da educação da RMER. 

 

Nesse sentido, a Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, através da Escola de Formação de Educadores 

do Recife Professor Paulo Freire / Grupo de Trabalho de Educação em Sexualidade – GTES, convida 

para o IX Seminário de Diversidade Sexual da RMER. O webinário, intitulado: A sexualidade na 

escola contemporânea o irredutível colorido, que será realizado no dia 25 de setembro de 2020. 

 

Para participação no evento, as inscrições devem ser realizadas no período de 01 a 18 de setembro, através 

do site da EFER: http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/. Serão disponibilizadas 250 vagas para 

profissionais da educação da RMER. 

   

Ressaltamos a importância da participação de representantes de todas as unidades educacionais, para que 

as informações e os conhecimentos adquiridos no webinário sejam socializados e cultivados nos espaços 

educativos junto aos (às) demais profissionais. 

 

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para: GTES.SER@outlook.com. 

  

Solicitamos que este Gestor em Rede seja amplamente divulgado em todas as unidades administrativas e 

educacionais da Secretaria de Educação do Recife. 

  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos os nossos votos de saúde para 

todos(as). 

  

Atenciosamente, 

  

Áquila Melo 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/
mailto:GTES.SER@outlook.com

