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Ofício Circular nº 172/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                    Recife, 25 de outubro de 2021.  
 
 
Senhores(as) 
  
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Secretaria de Educação do Recife irá promover o 
encontro INTEGRA REDE: I COLEGIADO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
A Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação/ Secretaria Executiva de Gestão de Rede, 
promovem o INTEGRA REDE I COLEGIADO DE GESTORES, com vistas ao desenvolvimento de habilidades de 
planejar, identificar e resolver problemas, de modo participativo, buscando integrar todos os membros da 
comunidade escolar, demonstrando assim liderança democrática através da articulação e 
compartilhamento de ações para a melhoria dos resultados das avaliações internas e externas, como 
também o processo de regularização da Execução Financeira e Prestação de Contas dos recursos do PDDE e 
Ações integradas, a ser realizado no Hotel Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, por grupo, nos dias: 
 
Regional 1 e 4 – 08.11.2021 a 10.11.2021 
Regional 2 e 3 – 10.11.2021 a 12.11.2021  
 
As inscrições estão garantidas para o Gestor e Vice de cada Unidade Educacional que possue Unidade 

Executora - UEX. Portanto, solicitamos o acesso ao link https://forms.gle/3ywye8iHe8mevTRS9, 
impreterivelmente, até o dia 28/10/2021, a fim de efetuar a pré-inscrição para o referido evento. As 
inscrições validadas serão divulgadas até o dia 03/11/2021 (quarta-feira).  
 
Ressaltamos que para participar do evento será necessário que o ciclo de vacinação contra COVID-19 
esteja concluído e que o comprovante seja anexado no link de inscrição. 
 
Na certeza da importância desta atividade de gestão e planejamento, contamos com a participação de 
todos e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através dos 
telefones: 3355-9102 (Janaína Bezerra-Gerência de Gestão de Rede), 3355-9108, 3355-5935 (Gerência Geral 
de Comunicação – Patrícia Rocha), (Shirley Moura – Gerência de Planejamento Orçamentário e Captação). 
 
Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde para 
todas(os).  
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
GLAIBSON CAVALCANTI       SEVERINO ANDRADE 
Secretário Executivo de Gestão de Rede                Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação 
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