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Senhoras e Senhores 

 GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 

  

ASSUNTO: Formação EFER Digital para Gestoras (es) e Vice-Gestoras (es). 

 

Convidamos Gestoras (es) e Vice-Gestoras (es) da Rede Municipal de Ensino do Recife a participarem das 

ações formativas organizadas pela Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire - 

EFER, através do site: http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/ conforme detalhado abaixo: 

TEMÁTICA PÚBLICO DATA ATIVIDADES/HORÁRIOS 

O currículo e o 

desenvolvimento infantil a 

partir dos campos de 

experiência. 

 

 

Gestoras de creches e 

CMEIs 

25/06 Estudos individuais 

(Todas as regionais) 

 

 

26/06 

Mediação on-line 

9h às 11h30 

Regionais 1 e2 

14h às 16h30 

Regionais 3 e 4 

 

Desenvolvimento 

Socioemocional e 

Aprendizagem. 

Gestoras (es) e 

Vice-Gestoras (es) de 

Unidades de Ensino 

Fundamental  

(Anos Iniciais) 

25/06 Estudos individuais 

(Todas as regionais) 

 

 

26/06 

Mediação on-line 

9h às 11h30 

Regionais 1 e 2 

14h às 16h30 

Regionais 3 e 4 

Gestoras (es) e 

Vice-Gestoras (es) de 

Unidades de Ensino 

Fundamental  

(Anos Finais) 

29/06 Estudos individuais 

(Todas as regionais) 

 

30/06 
Mediação on-line 

14h às 16h30 

(Todas as regionais) 

ATENÇÃO:  

O material para estudos individuais estará disponível na aba de noticias do site da EFER 

(http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/), a partir das 8h na data designada para estudos individuais. Dentro de cada 

roteiro constará o link e horário da mediação que deverá ser acessado conforme a Regional de cada Gestor (a) ou Vice-Gestor 

(a). 

 

Solicitamos que este Gestor em Rede seja amplamente divulgado. 

  

A Secretaria de Educação se solidariza com os profissionais, estudantes e familiares que têm vivido 

momentos difíceis desde a suspensão das atividades ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19) e 

espera contar com a colaboração de todos nas adaptações que esse momento pede, ao tempo em que 

reafirmamos o compromisso de nos empenhar para garantir serviços de qualidade voltados ao ensino e à 

aprendizagem dos estudantes, professores e comunidade escolar e esperamos encontrar com todos no 

retorno às atividades presenciais. 

  

Atenciosamente, 

  

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica. 
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