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Recife, 28 de julho de 2016. 

 

Oficio Circular nº 231/2016– GAB/SE 

 

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos, 

 

Apresentamos a seguir orientações para a inscrição dos Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil (ADIs) no site de Formação à Distância do Projeto 
Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada. 

O Projeto Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada é um Projeto de Ensino de 
Música para crianças, que visa construir um trabalho de introdução à educação musical, 
através das brincadeiras cantadas. No Projeto é disponibilizada uma Formação à 
Distância através de acesso específico para os profissionais que compõem a Rede 
Municipal de Ensino do Recife.  

A Formação à Distância é realizada através de um site e ambiente virtual no blog, 
participação no Fórum, construção do perfil, acesso à Galeria Colaborativa, entre outras 
ações interativas; portanto, para fazer a inscrição dos ADIs, conforme informação 
anterior, serão necessárias informações para a construção de um cadastro pela Equipe 
Palavra Cantada.  

Diante do exposto, solicitamos uma relação nominal dos Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil que queiram participar dessa Formação à Distância, 
informando: nome completo, matrícula, Unidade Educacional e e-mail para 
recebimento do Token (código).  

A referida relação deverá ser enviada pelo(a) Gestor(a) para o e-mail 
gei.seel10@gmail.com até o dia 08 de agosto.  

Após ter seus dados cadastrais inseridos no site pela equipe técnica da Divisão de 
Educação Infantil, cada ADI receberá, em seu e-mail, um Token de acesso individual. 
Dessa forma, é imprescindível muita atenção no momento de informar o e-mail dos 
ADIs, a fim de que o código (Token) seja encaminhado para o e-mail informado e 
chegue até o mesmo. 

Para maiores esclarecimentos, ligar para a Divisão de Educação Infantil (3355-
5956 / 3355-5957). 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

    Atenciosamente, 

 
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 

Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 

 
Senhores  
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO RECIFE 
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