
Ofício Circular n.º 154/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC         

Recife, 07 de junho de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 

É com imenso prazer que estamos iniciando o trabalho com o “Palavra Cantada” nas 

escolas de anos iniciais da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

O trabalho com os materiais deste recurso pedagógico possibilita valorizar a cultura, os 

ritmos e os instrumentos musicais brasileiros ampliando os diversos percursos de 

aprendizagem que as crianças poderão desenvolver numa perspectiva de sensibilizá-las 

para esta linguagem. 

As unidades educacionais estão recebendo kits do Palavra Cantada compostos por 01 

(um) livro e 02 (dois) CD’s, destinados às turmas de 1º ao 4º ano, observando a seguinte 

distribuição:  

 

Estudante / Professor(a) 
Cada estudante e professor(a) receberá um kit 

correspondente ao ano de ensino ao qual pertence/atua. 

Unidade Educacional A escola receberá um kit completo do 1º ao 4º ano. 

Coordenação 

Pedagógica 

O/A Coordenador(a) Pedagógico(a) receberá um kit 

completo do 1º ao 4º ano. 

 

Os materiais do Palavra Cantada possibilitam situações didáticas em que se 

desenvolvem atividades de musicalização, reflexão e compreensão, a partir da análise 

das letras das músicas. 

Além disso, é possível traçar panoramas históricos e sociais, interações da criança com 

a natureza e a cultura e contribuir para a subjetividade, construção de identidades sociais 

e envolvimento da família. 

Neste sentido, seguem anexas algumas orientações/atividades que poderão ser 

desenvolvidas para o trabalho com os referidos materiais. 

Posteriormente, divulgaremos calendário de formações in loco com a equipe do Palavra 

Cantada para ampliar as orientações e possibilidades de uso dos materiais que estão 

chegando às unidades. 

Em caso de dúvidas, ligar para a Divisão de Anos Iniciais – DAI (telefone 3355-

5962/5963) e falar com Monica Beltrão.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 



 
 
 
 
 



 
 
 

 


