
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

 

Ofício Circular nº 088/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC   Recife,02 de maio de2022. 

 
Senhoras e Senhores 
Gestores(as), Vice-Gestores(as) e Coordenadores(as) Pedagógicos das Unidades Educacionais 
da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

 
Assunto: FORMAÇÃO COM A EQUIPE DO BUSCA ATIVA ESCOLAR 
 
Considerando a retomada presencial das atividades escolares e a importância de garantir o 
direito de uma educação de qualidade para as crianças e adolescentes; 
 
Considerando que a Busca Ativa Escolar é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), que em parceria com a Prefeirura da Cidade do Recife e a UNDIME, se 

unem para garantir que cada criança e adolescente esteja na escola e aprendendo; 
 

Considerando que a Busca Ativa Escolar atua de forma intersetorial, buscando pensar em 
planos práticos para chegar à soluções, para garantia do direito de crianças e adolescentes, 

quanto à permanência e ao acesso à escola; 
 

Considerando o papel fundamental de cada unidade de ensino e seu compromisso com o 
programa para a identificação e o acompanhamento de crianças e adolescentes que estão 

fora da escola, ou em risco de evasão e abandono escolar; 
 

A Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva de Gestão de Rede, convida os(as) 
gestores(as) das unidades educacionais para participarem de um encontro de sensibilização e 
atualização da nova estratégia BUSCA ATIVA ESCOLAR, em termos metodológicos e 
operacionais. 
 
Para tanto, informamos que serão disponibilizados 10(dez) links para a formação das 10(dez) 
turmas. Cada turma terá capacidade para 35(trinta e cinco) inscrições em cada turno (manhã 

ou tarde). Somente o(a) gestor(a), o(a) vice-gestor(a) ou coordenador(a) pedagógico poderá 
se inscrever, sendo permitida apenas uma vaga por unidade educacional. Na impossibilidade 

da presença de um desses, a gestão da unidade educacional poderá inscrever um(a) 
representante. 

 
As inscrições deverão ser feitas nos dias 03  e 04 de maio de 2022, pelos links 

disponibilizados abaixo, conforme data e horário de preferência do(a) gestor(a): 
 

Turma 01: https://forms.gle/rhnt7UG4sLnBsSZq9  - 09/05/2022 - Manhã; 
Turma 02: https://forms.gle/twiABbUwJDkwWaLv6 - 09/05/2022 - Tarde; 

Turma 03: https://forms.gle/qJQzVH6EearsbhiL6  - 10/05/2022 - Manhã; 
Turma 04: https://forms.gle/j4qF1d7FKHtXVLUXA  - 10/05/2022 - Tarde; 

Turma 05: https://forms.gle/bm3jdvoAcfZMQvM89  - 11/05/2022 - Manhã; 
Turma 06: https://forms.gle/GRhyHazNZkHSsufR6 - 11/05/2022 - Tarde; 

Turma 07: https://forms.gle/KRU8ZUJgH8WCRCBz6 - 12/05/2022 - Manhã; 
Turma 08: https://forms.gle/rsaBPHhNiQpANeQi9 - 12/05/2022 - Tarde; 
Turma 09: https://forms.gle/JfEWm27iAbw7WV7WA  - 13/05/2022 - Manhã; 
Turma 10: https://forms.gle/qwu6ew33h8wxpfSbA - 13/05/2022 - Tarde. 
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Lembramos que ao fazer a inscrição em uma turma, não poderá haver remanejamento de dia e turno. Desta 
forma, não será possível a participação em outro dia ou turno, que não seja o da inscrição. 
 

Período da Formação: de 09 a 13 de maio de 2022.  
Manhã: 08h às 12h  
Tarde: 13h às 17h  
Local: Escola de Formação de Educadores Professor Paulo Freire (EFER). 
Endereço:R. Real da Torre, 299 - Madalena, Recife - PE, 50610-000 
 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

 

Atenciosamente,   

 

 

GLEIBSON CAVALCANTI  
Secretário Executivo de Gestão de Rede  
 


