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Senhores  

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 

 

 

Considerando as discussões e alinhamentos estabelecidos em fevereiro, no Fórum Integrado de Gestores 

e Coordenadores, informamos que no dia 17/03/2020 ocorrerá o Encontro Pedagógico/Planejamento 

Coletivo, nas unidades educacionais, com o objetivo de elaborar o Plano de Metas e Ações 2020.  

Deste modo, os dias 17/03 e 06/08 serão destinados ao planejamento coletivo e no dia 03/11/2020 

deverá ocorrer expediente normal (aula).  

 

Seguem orientações para a elaboração do Plano de Metas e Ações.   

 

1. Preencher o Plano no modelo padrão disponibilizado nos Anexos 1 e 2, conforme as 

orientações da Secretaria de Educação; 

2. Estabelecer coerência entre o diagnóstico da Unidade Educacional (Anexos 3 e 4) e a 

elaboração do Plano de Metas e Ações; 

3. Definir metas possíveis, mensuráveis e exequíveis, tendo como referência a Política de Ensino 

da Rede Municipal do Recife; 

4. Elaborar metas que sejam de competência e governabilidade da Unidade Educacional; 

5. Redigir as metas de forma clara, objetiva e informar o que se pretende atingir (verbos no 

infinitivo); 

6. Definir meta(s) por dimensão,  e para cada uma, elencar até cinco ações; 

7. Detalhar as ações de impacto que precisam ser realizadas para atingir as metas (evitar a inserção 

de atividades que fazem parte da rotina da Unidade Educacional); 

8. Indicar apenas um responsável por cada ação. 

 

Após a elaboração, o Plano de Metas e Ações deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico da 

Regional específica de cada unidade educacional, até o dia 27/03/2020.  

 Regional 1 - planodeacao2020regional1@gmail.com   

 Regional 2 – planodeacao2020regional2@gmail.com  

 Regional 3 – planodeacao2020regional3@gmail.com  

 Regional 4 – planodeacao2020regional4@gmail.com  
 

Em caso de dúvidas, ligar para o Núcleo de Coordenação Pedagógica – NCP / GALEIAI (telefones: 

3355-5947/5948 - falar com Ana Paula ou Edijane) e Regionais (Regional 1 – 3355-5921, Regional 2 – 

3355-5969, Regional 3 – 3355-5050/5951 e Regional 4 – 3355-5991). 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO     GEORGE PEREIRA 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica  Diretor Executivo de Gestão da Rede 

Secretaria de Educação     Secretaria de Educação  
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