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Ofício Circular nº.  085/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC             Recife, 11 de abril de 2019. 
 
 
Senhores 
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
RECIFE 
 
 
A Secretaria de Educação por meio da Diretoria Executiva de Tecnologia na Educação no 
sentido de ampliar qualitativamente as interações dos estudantes com a cultura audiovisual 
que tem uma presença relevante nas abordagens das práticas inovadoras na Educação 
Infantil e agilizar o processo de liberação das smart TVs para desenvolvimento do Projeto 
Horinha do Cinema na Escola, orienta: 

1. O Projeto Horinha do Cinema vem atender a necessidade de uma organização pedagógica 
para o trabalho com exibição e produção de filmes nos espaços da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino do Recife, com foco na ludicidade, na oralidade, no movimento e na 
aprendizagem por meio de atividades significativas e concretas, articuladas em projetos 
didáticos.  

2. O objetivo central desse projeto é potencializar o uso do audiovisual na rotina escolar, por 
meio da prática de exibição de audiovisuais programada, numa perspectiva de interação 
lúdica que desenvolva a capacidade de ver, ouvir, perceber, apreender e expressar ideias e 
sentimentos. 
 
3. A Metodologia utilizada na Horinha do Cinema tem a inovação pedagógica como princípio e 
destina-se ao pleno exercício pedagógico dos educadores nesta modalidade e suas decisões 
de planejamento e mediação para as turmas na Educação Infantil, estabelecendo amplas 
possibilidades de articulação com outros projetos em andamento nesta modalidade de ensino. 
 
4. Para todas as Creches/CMEIs e Escolas da Educação Infantil  estamos disponibilizando 
uma smart TV, mediante envio de ofício assinado e digitalizado para o e-mail 
inovações@educ.rec.br, bem como projeto de utilização do equipamento nas ações 
educacionais. 
 
Para mais esclarecimentos, entrar em contato com a Divisão de Inovações Pedagógicas em 
Tecnologias pelo fone 3355-5486 / 5487. 

  
Desde já agradecemos sua participação. 
  
  
Atenciosamente, 
                                 
                           
Prof. FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS 
Diretor Executivo de Tecnologia na Educação 
Secretaria de Educação 


