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Senhores e Senhoras 

 

GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES(AS) DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Seminário Saúde Mental 
 

Apresentando nossos cordiais cumprimentos e considerando a Política de Valorização do Servidor e a 

Política da Educação Inclusiva, convidamos os(as) professores(as) do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) a participarem do Seminário Saúde Mental e Educação: Um Diálogo Significativo a 

realizar-se no período de 01 de outubro a 01 de novembro de 2020 no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

plataforma digital da Unidade Virtual de Cursos do Recife (Unirec) no endereço eletrônico: 
http://educ.rec.br/unirec/login/index.php. 

 

Nesse período, informamos que também estaremos reabrindo as turmas B, para AADEE, dos Seminários de 

Autismo, Libras e Altas Habilidades. Solicitamos que os gestores escolares deem ciência aos profissionais 

AADEEs lotados em suas unidades de ensino. 
 

Para ter acesso ao ambiente dos seminários, os referidos profissionais devem fazer o primeiro acesso 

digitando o CPF no lugar da Identificação do Usuário e a senha inicial aaa@123. 

 

Em caso de dúvida, o profissional deverá entrar em contato com a equipe da Unirec pelo e-mail 

unirec@educ.rec.br, com a equipe de suporte pelo 0800-200-6565 ou com a equipe da Gerência de Educação 
Especial pelo e-mail educacao.especial@educ.rec.br. 

 

A Secretaria de Educação se solidariza com profissionais, estudantes e familiares que têm vivido momentos 

difíceis desde a suspensão das atividades ocasionada pela Covid-19 e espera contar com a colaboração de 

todos nas adaptações que esse momento pede. Ao mesmo tempo em que reafirmamos o compromisso de nos 
empenhar para garantir serviços de qualidade voltados ao ensino e à aprendizagem dos estudantes, 

professores e comunidade escolar e esperamos encontrar com todos no retorno às atividades presenciais. 

 

Solicitamos que este Gestor em Rede seja amplamente divulgado. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações, e renovamos os nossos votos de estima e saúde 
para todas(os). 

 

 

Atenciosamente,    

 
 

ÁQUILA MELO  

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica  

Secretaria de Educação 
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