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Ofício Circular nº  128/2022 –GESTOREMREDE/SEDUC     Recife,  12 de julho de 2022. 
 
Assunto: Formação para Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE) e 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) 
 
Senhores(as) GESTORES, VICE-GESTORES, AGENTES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 
ESPECIAL (AADEE’s) E AUXILIARES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI’s), DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

  A Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica, através da Escola de Formação de Educadores 

do Recife Professor Paulo Freire (EFER), convoca todas e todos Agentes de Apoio ao Desenvolvimento 

Escolar Especial (AADEE’s) e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI’s) que atuam nas unidades 

educacionais da rede municipal de ensino do Recife para participarem dos encontros formativos que 

serão realizados entre 18 e 22 de julho de 2022. As referidas formações ocorrerão de acordo com a 

seguinte organização: 

- Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE): formações com carga horária diária 

de 8 horas entre os dias 18 e 22 de julho de 2022 segundo o cronograma no anexo I, sendo o turno 

da manhã destinado para a realização de estudos assíncronos (4 horas diárias) e encontros online 

síncronos no turno da tarde (4 horas diárias). As transmissões serão realizadas através da página da 

Secretaria de Educação do Recife no YouTube e ocorrerão das 14:00 horas às 18:00 horas. Os 

materiais de estudo e links das transmissões serão divulgados no site da EFER ( 

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/news ) com, no máximo, 48 horas de antecedência do 

início das formações. 

- Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI): formação com carga horária diária de 6 horas entre os 

dias 18 e 22 de julho de 2022 segundo o cronograma no anexo II; a carga horária será distribuída 

entre os encontros formativos síncronos (3 horas diárias) e de estudos assíncronos dos materiais 

disponibilizados (3 horas diárias). Os encontros síncronos serão realizados através da página do 

EducaRecife no YouTube e transmitidos no turno da manhã e da tarde. Salientamos que as/os 

profissionais devem participar da formação síncronas no turno em que estão lotados em sua unidade 

educacional.  Tanto os materiais para estudo quanto os links das transmissões serão disponibilizados 

no site da EFER ( http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/news ), no máximo, 48 horas antes do 

início da formação.   

 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e desejamos que os momentos 

formativos favoreçam o desenvolvimento professional de todas(os) envolvidas(os). 
 

Atenciosamente, 
 

JULIANA GUEDES 
Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DAS FORMAÇÕES - AGENTES DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO ESCOLAR ESPECIAL (AADEE’s) 

 

DATA  HORÁRIO ATIVIDADE  TEMA 

 

 

18/07/22 

 

08:00 – 12:00 Estudo individual 

assíncrono  

Acolhimento para o 

engajamento / 

Educação Inclusiva: 

Transtorno do Déficit 

de Atenção com 

Hiperatividade (TDH) 

14:00 – 18:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

19/07/22 

08:00 – 12:00 Estudo individual 

assíncrono 

Direitos Humanos: 

Diversidade e Inclusão 

14:00 – 18:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

20/07/22 

08:00 – 12:00 Estudo individual 

assíncrono 

Educação Inclusiva: 

Transtorno do 

Espectro Autista 

(TEA) 

14:00 – 18:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

21/07/22 

08:00 – 12:00 Estudo individual 

assíncrono 

Educação Inclusiva: 

Síndrome de Down 

14:00 – 18:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

22/07/22 

08:00 – 12:00 Estudo individual 

assíncrono 

O cuidar Diário:  

Programa Saúde na 

Escola 14:00 – 18:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

ATENÇÃO!  

As transmissões dos encontros formativos síncronos serão realizadas na página da 

Secretaria de Educação do Recife no YouTube e os links serão disponibilizados no site 

da EFER ( http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/news ), no máximo, 48 horas 

antes do início do encontro. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DAS FORMAÇÕES - AUXILIARES DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI’s) 

DATA  HORÁRIO ATIVIDADE  TEMA 

 

 

18/07/22 

 

08:00 – 11:00 

 

Encontro formativo 

síncrono 

Abertura/ 

Potencializando o 

Desenvolvimento 

Infantil com a Árvore 
14:00 – 17:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

19/07/22 

08:00 – 11:00 Encontro formativo 

síncrono 

Direitos Humanos: 

Diversidade e 

Inclusão 14:00 – 17:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

20/07/22 

08:00 – 11:00 Encontro formativo 

síncrono 

Acolher para engajar: 

estimulando 

inteligência e 

criatividade na escola 
14:00 – 17:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

21/07/22 

08:00 – 11:00 Encontro formativo 

síncrono 

O cuidar Diário:  

Programa Saúde na 

Escola 14:00 – 17:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

22/07/22 

08:00 – 11:00 Encontro formativo 

síncrono 

Ser Integral: cuidar de 

si e cuidar do outro 

14:00 – 17:00 Encontro formativo 

síncrono 

 

ATENÇÃO!  

 

1.  As/Os profissionais devem participar dos encontros síncronos no turno em que 

está lotada/o na unidade de ensino; as formações serão transmitidas no canal do 

EducaRecife na plataforma do YouTube e os links serão disponibilizados no site 

da EFER ( http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/news ), no máximo, 48 

horas antes do encontro formativo.     

2. Além dos encontros síncronos presentes no quadro acima, as/os profissionais 

devem realizar ainda três horas de estudos individuais a partir do material 

disponibilizado no site da EFER 

(http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/news ). 
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