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Ofício nº  044/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                                     Recife, 26 de abril de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
Assunto: I Fórum Setorial de Coordenação Pedagógica e Orientação do I Conselho Pedagógico 

Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que no dia 28 de abril de 2021 realizaremos o 
primeiro Fórum Setorial de Coordenação Pedagógica, de forma on line, tendo como pauta 
orientações para o I Conselho Pedagógico. Solicitamos que observem os horários e os respectivos 
grupos no sentido de garantir a participação da sua unidade, considerando o limite das salas 
virtuais conforme o cronograma. Posteriomente iremos encaminhar o link referente a cada 
momento de encontro, como na especificação abaixo: 

 I FÓRUM SETORIAL DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS/2021 

MÊS GRUPO DATA HORÁRIO PÚBLICO 

ABRIL 

1 28/04 (Quarta) 9h às 11h Escolas de Anos Iniciais da Regional 1 

2 28/04 (Quarta) 9h às 11h Escolas de Anos Iniciais da Regional 2 

3 28/04 (Quarta) 9h às 11h Creches, CMEI’s e Escolas Específicas de Educação Infantil 

4 28/04 (Quarta) 14h às 16h Escolas de Anos iniciais da Regional 3 

5 28/04(Quarta) 14h às 16h Escolas de Anos iniciais da Regional 4 

6 28/04(Quarta) 14h às 16h Escola de Anos Finais 

7 28/04 (Quarta) 18h às 19h30  EJA 

As unidades que não têm coordenação pedagógica deverão ser representadas pelo gestor ou vice, 
para que possa nortear as atividades do I Conselho Pedagógico em seu espaço educacional. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Coordenação Pedagógica – NCP por meio 
do seguinte e-mail: ncp@educ.rec.br.  

Segue em anexo as Orientações para a o I Conselho Pedagógico. Solicitamos que após a realização 
do Conselho Pedagógico, a Equipe Gestora responda ao Formulário do Google Docs até 12/05 pelo 
link - https://forms.gle/rCJDJvtdjcZhtYtf9  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 
para todas(os).  

Atenciosamente,   
 
ÁQUILA MELO          
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica                               
Secretaria de Educação 

https://forms.gle/rCJDJvtdjcZhtYtf9
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ANEXO  

 
 ORIENTAÇÕES PARA O 1º CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Na perspectiva de refletir sobre os processos pedagógicos e a aprendizagem dos estudantes, bem 

como propor estratégias que busquem garantir a frequência, participação e efetivação do 

processo de ensino e de aprendizagem, informamos que no dia 08 de maio de 2021, ocorrerá o 1º 

Conselho Pedagógico em todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

Orientamos que nesta ocasião, as discussões e tomadas de decisões se respaldem em critérios 

quantitativos  e qualitativos,  levando em consideração os três momentos do Conselho 

Pedagógico. 

• Pré-conselho: Momento de realizar um levantamento da participação efetiva dos 

estudantes (ficha organizada pela unidade educacional), para refletirmos sobre estratégias 

de resgate, conquista, acolhimento e aprendizagem/desenvolvimento de forma a dar 

agilidade ao Conselho. É um momento de diagnóstico.  

• Conselho Pedagógico: momento em que todos os envolvidos no processo analisam o 

desempenho dos estudantes frente ao diagnóstico e definem, em conjunto, as proposições 

e encaminhamentos didático-metodológicos que favoreçam sua aprendizagem. 

• Pós-conselho: momento em que as ações que foram encaminhadas no Conselho  

Pedagógico fazem parte do plano de trabalho/intervenção da unidade e sua efetivação é  

acompanhada pela equipe gestora e por todos comprometidos com a melhoria da 

aprendizagem dos estudantes. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com as gerências: GALEIAI email: 

gerencia.galeiai@educ.rec.br; EJA e-mail: eja@educ.rec.br; GEIAF e-mail: geiaf@educ.rec.br; 

Educação Especial e-mail:  gee.educacao@gmail.com; Núcleo de Coordenação Pedagógica – NCP 

e-mail: ncp@educ.rec.br.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 

para todas(os).  
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