
Ofício Circular n.º 203/2017 – GESTOREMREDE/SEDUC        
 Recife, 21 de junho de 2017. 
  
Senhores 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE QUE OFERTAM TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
  
O Programa BRINQUEDUCAR, dentre os objetivos a que se propõe, visa contribuir para o 
processo de formação do pequeno leitor, favorecendo a imaginação, a criatividade, a 
interpretação de imagens, a oralidade e, principalmente, o estímulo à prática prazerosa da 
leitura desenvolvida desde a educação infantil. 

Neste sentido, informamos que a Secretaria de Educação iniciou a entrega dos kits de 
livros destinados aos estudantes e baús de literatura, que deverão ser trabalhados nas 
unidades educacionais. 

Nas turmas de Berçário a Grupo III, cada estudante receberá onze livros; já nas turmas de 
Grupos IV e V, serão seis livros para cada um. O baú de literatura, contendo quarenta 
títulos, será destinado a cada turma de educação infantil, constituindo-se acervo da 
unidade (ver títulos em anexo). 

Em relação à utilização desses materiais, seguem algumas orientações pedagógicas: 

 É importante que os professores, junto à coordenação pedagógica, estabeleçam o 
planejamento e a periodicidade das vivências literárias e culminâncias; 

 Selecionar os títulos a serem trabalhados em sala (kit do estudante) e após cada 
culminância, entregar para a criança (acervo pessoal); 

 Sensibilizar estudantes e suas famílias para o uso e conservação de cada título; 

 Ações que poderão enriquecer as vivências literárias: roda de histórias, jogos 
simbólicos, reconto da história, teatro, entre outras. 

Ressaltamos a importância dos registros das vivências do Programa BRINQUEDUCAR, 
através de imagens e breves relatos, e do envio dessas informações para o e-mail da 
Divisão de Educação Infantil: ed.infantil5956@gmail.com , com as devidas identificações 
(nome da unidade, grupo infantil, título do livro trabalhado, atividade realizada), 
destacando no assunto: Vivências do Programa BRINQUEDUCAR 2017. 

Para maiores informações, contactar a Divisão de Educação Infantil – DEI (3355-5956 / 
5957). 

  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

  

Atenciosamente. 

  
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
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