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Ofício Circular n.º 041/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC            Recife,   19  de abril de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores,   
 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 
 

Considerando a importância em dar seguimento à formação das Comissões de Proteção 
nas Escolas (CPEs), em parceria com a Fundação Roberto Marinho e Gerência da Criança e do 
Adolescente, a Secretaria de Educação, através da Secretaria Executiva de Gestão da Rede, está 
publicando as orientações para o início das atividades em 2021. 
 

Convocamos as Unidades Educacionais a participarem da Formação Remota de CPEs - 
Comissões de Proteção nas Escolas, com o grupo Visão Mundial, objetivando contribuir na 
promoção de um ambiente escolar seguro e de acolhimento para crianças e adolescentes. As 
inscrições devem ser realizadas através do Link que consta no cronograma das atividades, até o 
dia 26 de abril de 2021.  
 

Esta será a segunda turma da formação, já que a primeira ocorreu no decorrer de 2020. 
Nesta nova etapa, teremos a formação de 50 unidades educacionais da rede, para a qual 
SOLICITAMOS TRÊS PESSOAS DE CADA UNIDADE PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO, sendo o 
gestor ou vice, coordenador pedagógico e um professor. 
 

Caso estejam inscritas mais de 50 escolas, usaremos o critério de ordem de inscrição para a 
seleção. E, caso o número de inscrição seja inferior a 50, caberá à SEDUC a indicação das escolas 
que completarão o número necessário. 
 

No dia 17 de maio de 2021, será iniciada a segunda turma da formação para a instituição 
das Comissões de Proteção nas Escolas. Esta formação contará com a metodologia do “Crescer 
Sem Violência”, desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho, através do Canal Futura, pois, em 
função da Pandemia e necessidade do distanciamento social, o conteúdo e metodologia da 
formação foram adaptados para Educação à Distância (EAD). 
 

A articulação da parceria se deu através da Visão Mundial, Fundação Roberto Marinho, 
Gerência da Criança e do Adolescente, da Secretaria Executiva de Direitos Humanos/Secretaria de 
Desenvolvimento Social e da Secretaria municipal de Educação, através da Secretaria Executiva de 
Gestão de Rede, Escola que Protege, NEVE e Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica, com a 
finalidade de qualificar os profissionais de educação, responsáveis pela facilitação de ações de 
prevenção, notificação e encaminhamentos das situações de violências contra crianças e 
adolescentes identificados no ambiente escolar, tendo em vista que as múltiplas expressões da 
violência interferem no âmbito escolar, nas condições de acesso, permanência e qualidade do 
desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes, evidenciadas na queda do rendimento 
escolar e evasão precoce, resultado de uma violência cultural, estrutural e física. 
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O PROJETO DAS COMISSÕES DE PROTEÇÃO NAS ESCOLAS (CPES) SE CONSTITUI EM TRÊS ETAPAS: 
 

1. FORMAÇÃO TEÓRICA  

 
A primeira etapa conta com a parceria da Fundação Roberto Marinho através da metodologia 

“Crescer sem Violência” é uma iniciativa, por meio do Canal Futura em parceria com Unicef Brasil, 
Childhood Brasil e com o apoio de diversos outros parceiros de referência na causa. Busca, através 
da produção de conteúdo, metodologias e formação de profissionais da Rede de Proteção, 
contribuir para a prevenção das violências contra crianças e adolescentes, fortalecer a atuação das 
organizações do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) nas ações 
de enfrentamento às violências e, principalmente, na promoção da autoproteção de crianças e 
adolescentes. Os encontros formativos e diálogo com as instituições parceiras propõe construir 
pontes e tecer redes pela proteção de crianças, adolescentes e jovens, para que estes possam 
viver livres de todas as formas de violência. 
 
2. CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES DE PROTEÇÃO 

 
Nessa etapa, os profissionais formados deverão constituir através de ata, a Comissão de 

Proteção na sua escola de atuação. As CPEs deverão ter NO MÍNIMO DE 3 PARTICIPANTES, não 
tendo um número máximo, sendo aconselhado a integração de outros participantes da 
comunidade escolar. A Comissão será responsável por liderar a confecção do plano de ação, que 
deverá ser um trabalho integrado com as atividades da escola.   
 
3. PLANO DE AÇÃO 

 
O plano de ação trata de uma série de atividades que serão implementadas ao decorrer do 

ano letivo. As atividades têm por objetivo trabalhar a prevenção da violência, então deverá 
contemplar temas de combate à violência envolvendo os alunos, professores e familiares.  
  

O projeto é destinado a profissionais de educação da Rede Municipal do Recife que 
atendem crianças e adolescentes. Serão selecionadas, a princípio, 50 ESCOLAS QUE DEVERÃO 
INDICAR 3 PARTICIPANTES (GESTOR OU VICE GESTOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO E 
PROFESSOR). Serão disponibilizadas 4 turmas, cada turma possuirá capacidade para até 40 
participantes. 
 

Acredita-se que essa iniciativa será fundamental para garantir a qualificação da Rede de 
municipal de educação no atendimento a crianças e adolescentes, na cidade do Recife, bem como 
a articulação entre os diversos órgãos que integram o SGDCA, na medida em que, participando 
desta formação, os/as profissionais compreenderão melhor as infâncias, as diversas formas de 
violência de que são vítimas crianças e adolescentes, bem como os fluxos de atendimento entre os  
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diversos órgãos, a fim de denunciar e/ou notificar os casos de violência, bem como prestar apoio 
às vítimas e suas famílias.  
 

Será conferido o certificado por parte da instituição formadora para aqueles/as que 
tiverem uma frequência de 100% de participação nas 4 aulas síncronas do curso, totalizando 12h, 
bem como as atividades complementares de 4h (atividades assíncronas, com as trilhas 
pedagógicas), totalizando 16h. 
 

Por fim, ressalta-se que a formação a ser realizada em maio e junho tem como objetivo 
proporcionar que as Comissões constituídas possam construir planos de ação e, possivelmente, 
potencializar ações de iniciativa própria durante os meses de junho e julho, onde o Dia 18 de 
Maio é marcado pela Campanha Nacional Contra o Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. 
 

CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 26 DE ABRIL DE 2021, através do LINK: 
https://forms.gle/yzxpscaS3LpunHJL8  
 
 
CALENDÁRIO MAIO E JUNHO  
    

 PREENCHIMENTO DA PESQUISA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

Datas: 03 a 07/05  
 APRESENTAÇÃO DO PROJETO DAS CPEs PARA AS TURMAS 

Datas: 12/05 
 

FORMAÇÃO 
 Turma 1 – SEDUC/Visão Mundial Datas: 17/05 (SEG), 19/05 (QUA), 24/05 (SEG) e 26/05 

(QUA) Horário: 9h às 12h  

 Turma 2 - SEDUC/Visão Mundial Datas: 18/05 (TER), 20/05 (QUI), 25/05 (SEG) e 27/05 

(QUI) Horário: 9h às 12h  

 Turma 3 - SEDUC/Visão Mundial Datas: 31/05 (SEG), 02/06 (QUA), 07/06 (SEG) e 09/06 

(QUA) Horário: 14h às 17h  

 Turma 4 - SEDUC/Visão Mundial Datas: 01/06 (TER), 03/06 (QUI), 08/06 (TER) e 10/06 

(QUI) Horário: 14h às 17h 

 
 
 
 

https://forms.gle/yzxpscaS3LpunHJL8
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CALENDÁRIO JUNHO E JULHO 

 FORMALIZAÇÃO DAS CPEs 

     Datas: 14 a 21/06 
 ENVIO DO PLANO DE AÇÃO 

     Datas: 21/06 a 19/07 
 
CONTATO: 
Bruno Rosas – Visão Mundial – Telefone: (81) 99380-4597 
Eduardo Paysan Gomes – Gerente da Criança e do Adolescente – Telefone: (81) 99254-3413. 
Cinthia Sarinho  - Canal Futura/Fundação Roberto Marinho – Telefone: (81) 98787-0005. 
Myriam de Burgos - UASE) – Telefone: (81) 996730524  

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


