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Ofício Circular n.º 070/2019 – GESTOR EM REDE/SEDUC        Recife, 02 de abril de 2019. 

 

 

Senhores 

GESTORES, VICE-GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

A Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, através da Escola de Formação de Educadores do 

Recife – EFER Professor Paulo Freire, em cumprimento às ações de formação continuada para 

a Rede Municipal do Recife tem ofertado, desde 2018, em parceria com instituições, cursos na 

modalidade EaD, para os profissionais que atuam em nossas unidades de ensino.  

Neste momento, serão disponibilizadas 100 vagas para professores e coordenadores da 

Educação Infantil, para participação no curso Jogos e Brincadeiras: para além da seriação.  

O mesmo visa discutir e analisar a potencialidade de jogos e brincadeiras na constituição da 

infância, de maneira a estabelecer vínculos cada vez mais frutíferos entre brincar, aprender e 

crescer. O curso será patrocinado pela Fundação Telefônica Vivo e ministrado pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a qual está responsável pela certificação. 

O período de realização do curso será de 06 de maio a 03 de junho de 2019, com carga horária 

de 15 horas, e as inscrições acontecerão de 08 a 23 de abril, através de link publicado no site da 

EFER Prof. Paulo Freire http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/. Reiteramos que ao 

atingir o número de vagas disponíveis as inscrições serão encerradas. 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado na sala dos professores ou em 

local de fácil acesso. Em caso de dúvidas, ligar para a Coordenação EaD/EFER (telefone: 

3355-5855) e falar com Manoelina Xavier. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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