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Senhores 

GESTORES, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE  

 

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar (NEVE) vem convidá-los para o II Fórum 

Intermunicipal de Cultura de Paz, que tem como tema “Bullying e Feminicídio desafios para 

as políticas públicas”.  

 

Este evento será realizado no dia 19 de Setembro, das 08h às 17h, na Escola de Formação de 

Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER).  

 

O Fórum contará com a presença de gestores/as, coordenadores/as, educadores/as e técnicos/as 

das Secretarias de Educação da Região Metropolitana do Recife e do Estado de Pernambuco; 

de profissionais da Secretaria da Mulher, do Campo Jurídico, da Saúde Mental, da Assistência 

Social, dos Direitos Humanos; estudantes e professores de Universidades públicas e privadas. 

 

 A ideia consiste em dialogar sobre Políticas Públicas de enfrentamento à violência, bem como 

da promoção do Protagonismo Juvenil e da Cultura de paz nas Unidades de Ensino. 

 

É muito importante à participação de pelo menos 01 (um) representante de cada Unidade de 

Ensino. Pois, os temas abordados são de grande relevância para pensar projetos e atividades de 

prevenção à violência no ambiente escolar.     

 

A inscrição deverá ser realizada através do endereço: https://forms.gle/qwanLhToBXeaf3zk6  

 

Contamos com a participação de cada um/a para que, juntos, possamos construir ações que 

possibilitem um ambiente de paz nas unidades escolares. 

 

  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar, 

através do telefone 3355-5932/5987 com Rossana ou Tamires / e-mail: nevepcr@gmail.com. 

 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

ÁQUILA CABRAL DE MELO 

Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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