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Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE 

 

A Qualidade de vida indica o nível das condições básicas e suplementares do ser humano. Estas 

condições envolvem desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, os relacionamentos 

sociais, como família e amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que afetam a vida 

humana. 

 

Neste sentido, a DAS – Divisão de Atendimento ao Servidor valorizando o cuidado e atenção individual 

aos professores readaptados e viabilizando formas de impactar positivamente neste processo, buscou 

parceria com a Integralle Academia,também parceira do PROSEL para vivenciar um programa 

moderno de atividades físicas pensado para o ganho de mobilidade e estabilidade das articulações do 

corpo, desenvolvimento de força e resistência através do movimento de Inteligência Motora e Osteo Fit. 

A proposta desta vivência é proporcionar aos professores readaptados opções de atividades que 

proporcionem bem-estar e melhor qualidade de vida.  

 

As atividades terão duração de 1h cada e acontecerão no dia 18 de outubro, na Integralle Academia, Rua 

Luiz Guimarães, 235, Poço da Panela, no horário das 13h às 17h. Os inscritos deverão comparecer ao 

local vestidos com roupas confortáveis que facilitem o movimento. 

 

Informamos que serão disponibilizadas 40 vagas conforme quadro abaixo para os professores 

readaptados em FTP e que todos (as) que se interessarem deverão entrar em contato com a DAS – 

Divisão de Atendimento ao Servidor, no período de 15 a 17 de outubro, através dos telefones 3355-

5983/5967, a fim de efetuar a inscrição.  

 

Acolhimento Todos 13h30 

Grupo 1- Inteligência Motora 20 vagas 14h às 15h 

Intervalo Todos 15h30 às 16h 

Grupo 2 - OsteoFit 20 vagas 16h às 17h 

 

Para realizar a inscrição, o servidor não poderá estar em Licença para Tratamento de Saúde, Licença 

Prêmio ou Gozo de Férias. As vagas serão preenchidas por ordem de procura e garantindo a 

participação de um profissional por unidade. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

SANDRA SERRALVA 

Gerente Geral de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Educação 

 


