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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

Considerando a ampliação das ações de formação continuada para os profissionais que atuam 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental, informamos que estamos promovendo, através do 

Projeto Recife: Cidade dos Brinquedistas, o Curso Formação de Brinquedistas. 

Esse curso tem como objetivo formar profissionais da educação e instituições comunitárias, em 

nível de extensão, tendo como foco a promoção de atividades que estimulem o 

desenvolvimento infantil. 

O curso terá a carga horária de 120 horas e será realizado aos sábados, quinzenalmente, a 

partir de 09 de fevereiro de 2019, nos turnos da manhã e da tarde, na Escola de Formação de 

Educadores do Recife Professor Paulo Freire. 

Neste momento serão oferecidas 100 (cem) vagas, sendo: 05 (cinco) vagas para mediadores de 

leitura (Programa Manuel Bandeira), 20 (vinte) vagas para professores que atuam na Educação 

Infantil, 30 (trinta) vagas para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), 25 (vinte e 

cinco) vagas para professores dos anos iniciais, 10 (dez) vagas para Coordenadores 

Pedagógicos, 05 (cinco) vagas para Gestores e 05 (cinco) vagas para Professores do 

Atendimento Educacional Especializado. 

As inscrições serão realizadas até o dia 20 de dezembro de 2018, ou até o encerramento do 

número de vagas, através do link: https://goo.gl/forms/Ly89rCpHlMI3Xd572 

ATENÇÃO! A confirmação da participação no curso será realizada até o dia 28 de dezembro 

de 2018, pelo e-mail cadastrado no site. 

Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado em local de fácil acesso para sua 

ampla divulgação. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: brinqueducar@gmail.com 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

  

Atenciosamente. 

  

  

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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