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Ofício Circular n.º 034/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC   Recife, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
  

O Brinqueducar é o Programa para Primeiríssima Infância da Secretaria de Educação do 

Recife, e foi implementado com o intuito de fomentar ações que estabeleçam rotinas e 

situações didáticas para a aprendizagem das crianças, tendo como foco a ludicidade e as 

interações sociais entre os pares, através de recursos pedagógicos que compõem o Programa 

Brinqueducar, são eles: os jogos, os brinquedos e os livros infantis. 

Como parte das ações do programa, a Formação Continuada de Professores que atuam nesse 

segmento, assume papel de relevância por se constituir como espaço privilegiado para reflexão 

sobre práticas efetivas para o uso do brinquedo, e, como este pode potencializar o 

desenvolvimento infantil a partir das experiências e vivências nos espaços educativos da Rede 

Municipal de Ensino do Recife.  

Para efetivação de um plano formativo que atenda às perspectivas do Programa 

Brinqueducar, a Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, que 

desde 2018 implementou o Ciclo Aprofundado de Temáticas (cuja proposta metodológica 

está estruturada no sentido de desenvolver uma formação contínua de reflexão-ação-reflexão), 

estabeleceu uma parceria com a Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e 

Anos Iniciais (GALEIAI) e conta com a assessoria do Núcleo de Investigação em 

Neuropsicologia, Afetividade, Aprendizagem e Primeira Infância - NINAPI.  

A dinâmica das formações se efetivará a partir da criação de comunidades de aprendizagens, 

em que os saberes serão construídos e compartilhados em encontros presenciais e em espaços 

virtuais. As temáticas a serem abordadas em 2019, estão estruturadas conforme quadro abaixo: 

1º e 2º SEMESTRES/2019 

TEMÁTICA: As culturas da infância: o brinquedo, a brincadeira e as múltiplas 

linguagens expressivas como possibilidade de conhecer o mundo 

OBJETIVO: Mobilizar estratégias pedagógicas que considerem que o brincar 

cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros 

(crianças e adultos), amplia e diversifica o acesso às produções culturais, aos conhecimentos, 

à imaginação, à criatividade, às experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 

cognitivas, sociais e relacionais. 

PÚBLICO: Professores da Educação Infantil (Berçário ao Grupo III)  
1° e 2° ENCONTROS: Brinquedos, brincadeiras e suas contribuições para o desenvolvimento da 

criança na primeiríssima infância. 

3° e 4° ENCONTROS: Brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento da escuta, fala, 

pensamento e imaginação na primeiríssima infância. 

5° e 6° ENCONTROS: A criança e o brinquedo como expressão da linguagem da arte através do 

traço, cores, formas e movimentos. 

7° e 8° ENCONTROS O brinquedo e a criança: a exploração do mundo através das relações 
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com espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

PERÍODO: Fevereiro a Junho/2019 - Agosto a Novembro/2019 

CARGA HORÁRIA DE CADA ENCONTRO: 5 h/a 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h/a 

 

PARA O PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL, CONVIDAMOS OS 

PROFESSORES QUE ATUAM EM TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

(BERÇÁRIO AO GRUPO III), CONFORME CALENDÁRIO A SEGUIR: 

 

TEMÁTICA: As culturas da infância: o brinquedo, a brincadeira e as múltiplas linguagens 

expressivas como possibilidade de conhecer o mundo 
Público Data Horário / Local 

Professores da Educação Infantil de 

Berçário, Grupos I, II e III 
(T 01 e T 02) 

25 de fevereiro de 2019 

8h – 12h 

 
Local:  

Escola de 

Formação de 

Educadores do 

Recife Professor 

Paulo Freire 

Professores da Educação Infantil de 

Berçário, Grupos I, II e III 
(T 03 e T 04) 

26 de fevereiro de 2019 

Professores da Educação Infantil 

Grupos II e III 
(T 05 e T 06) 

27 de fevereiro de 2019 

Professores da Educação Infantil 

Grupos II e III 
(T 07) 

28 de fevereiro de 2019 

Professores da Educação Infantil de 

Berçário, Grupo I 
(T 08) 

11 de março de 2019 

Professores da Educação Infantil 

Grupos II e III 
(T 09) 

12 de março de 2019 

Anexo a este ofício, segue planilha organizada pela Gerência Geral de Gestão de Pessoas - 

GGGP, com as turmas e respectivas datas de formação no período fevereiro/março de 2019. 

Em caso de dúvidas, ligar para a Coordenação de Formação Continuada da EFER Professor 

Paulo Freire (telefones: 3355-5852) e falar com Rosiana Pontes. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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