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Ofício Circular nº  144/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                   Recife, 27 de setembro de 2021.  
  
Senhoras e Senhores,  
  
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.   
  
  

No contexto de estímulo à implementação de práticas voltadas para o desenvolvimento 
infantil saudável, em 27 de dezembro de 2017 foi instituída a Semana Municipal do Brincar do 
Recife, através Lei Municipal n.º 18.445/2017, a ser comemorada, anualmente, na terceira semana 
do mês de Outubro, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife. 
 
Sendo assim, a Semana do Brincar será vivenciada no período de 18 a 22 de outubro de 2021, 
valorizando práticas de desenvolvimento saudável por meio da brincadeira e suas nuances na vida 
das crianças nas diferentes infâncias, buscando dar visibilidade à ludicidade como constitutiva da 
cultura das infâncias, promovendo a vivência social entre as crianças, oportunizando o 
desenvolvimento e o fortalecimento social e emocional, através do repertório de brincadeiras 
tradicionais, com o intuito de fortalecer a cultura preservando o patrimônio cultural lúdico, 
ressignificando dentro do espaço e do tempo o contexto histórico e cultural do brincar.   
 
Nessa edição, a Semana Municipal do Brincar será vivenciada à luz do tema “O brincar: inclusão e 
construção que acolhe as diferenças”. 
 
Nessa perspectiva, buscamos integrar todas as Unidades educacionais que ofertam Educação 
Infantil e Anos Iniciais no planejamento de ações que dão ênfase às brincadeiras, envolvendo a 
comunidade escolar (atentando ao protocolo da vigilância sanitária em relação à COVID 19). Dessa 
forma, solicitamos que sejam enviadas as ações planejadas pela equipe pedagógica, a serem 
desenvolvidas nas unidades durante a referida semana. 

Salientamos que as proposições devem ser encaminhadas por meio de ofício ao e-
mail dei@educ.rec.br (Educação Infantil) e para o e-mail daief@educ.rec.br (Anos Iniciais), até o 
dia 04/10/2021, contendo as informações abaixo:  

1.      ATIVIDADES (por dia da semana) 
2.      HORÁRIO 
3.      PÚBLICO 
4.      LOCAL/RPA 

  

Sendo assim, agradecemos a parceria realizada e contamos com o empenho de todos(as) para a 
participação e contribuição na articulação e vivência de ações a serem realizadas na Semana do 
Brincar. 
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Para mais esclarecimentos, contactar a Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil 
e Anos Iniciais, por meio da Divisão de Anos Iniciais (DAI) pelos telefones 3355-5962/5963 ou pelo 
e-mail: daief@educ.rec.br e a Divisão de Educação Infantil pelos telefones 3355-5956/5957 ou pelo 
e-mail: dei@educ.rec.br 
 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e solicitamos ampla divulgação das 
informações constantes neste ofício circular junto à comunidade escolar.  
 
Atenciosamente,  
 
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
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