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Geraldo entrega 4ª unidade educacional do
ano no Ipsep

Nova sede da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões será o primeiro Complexo Educacional da Rede de
Ensino do Recife. Novas escolas inauguradas representam a abertura de mais de mil vagas na rede

Foto: Andrea Rego Barros/PCR

A ansiedade e a animação
estavam estampadas nos rostos
dos alunos e familiares para
conhecer a nova escola e para o
primeiro dia de aula. Na
segunda-feira (17/02), o prefeito
Geraldo Julio inaugurou a
Escola Municipal Complexo Luiz
Vaz de Camões no bairro do
Ipsep, Zona Sul do Recife. Esse
é o primeiro equipamento da
rede de ensino municipal que
abrigará em um mesmo terreno
Educação Infantil, Anos Finais
do Ensino Fundamental e
turmas de correção de fluxo. Ao
todo 1.031 novas vagas foram
abertas pela Prefeitura do Recife
neste ano.
O prefeito Geraldo Julio afirmou
que a gestão continua
trabalhando para oferecer
educação de qualidade para as
crianças da cidade. “Hoje
estamos inaugurando mais uma
unidade de ensino em nossa
gestão, escolas que foram
construídas, além de outras 17
que foram requalificadas e
também estamos fazendo o
projeto Novo Clima que vai levar
ar condicionado para todas as
salas de aula da rede pública do
Recife. Fizemos uma entrega
bonita, a população e os alunos
felizes, os professores podendo
fazer o seu trabalho com toda a
qualidade. O Recife já foi, na
última apuração do IDEB, a

capital que mais cresceu no
Brasil e a gente quer continuar
sendo a capital que mais evolui,
oferecendo uma educação com
mais qualidade e com a certeza
de construr um futuro melhor
para todos”, destacou o
prefeito.
O investimento total entre a
compra do local, adequação
dos três prédios mais a quadra
coberta e os equipamentos da
unidade foi em torno de R$ 5
milhões. Nesta primeira etapa
esta funcionando o prédio dos
Anos Finais (6º ao 9º ano) e as
turmas de correção de fluxo
(Travessia e Educação de
Jovens e Adultos), com 135
novas vagas. As 12 turmas do
6º ao 9º ano, na faixa etária dos
10 aos 15 anos, são em tempo
integral. Para a Educação
Infantil, a previsão é que
comece a funcionar no segundo
semestre deste ano, com mais
113 novas vagas. Nesta escola,
também estão os estudantes da
antiga sede da Escola Municipal
Luiz Vaz de Camões, que
comportava 429 alunos,
totalizando 564 vagas. Ao final,
o Complexo comportará 677
alunos, sendo 248 novatos.
"É um sonho ver esse Complexo
Educacional tomando forma e
virando realidade. A gestão do
prefeito Geraldo Julio está
ampliando o ensino integral,

abrindo novas vagas, tornando
a escola mais atrativa em
questão de infraestrutura,
modelo pedagógico e material
tecnológico, que reforça o
nosso grande programa que é o
Escola do Futuro no presente.
Com essas duas escolas
estamos colocando mais 571
novas crianças e jovens na rede
de ensino do Recife. Se formos
contabilizar, já são 1.031 novas
vagas na escola pública do
Recife, em apenas um mês",
ressaltou Bernardo D´Almeida,
secretário de Educação do
Recife.
O novo Complexo que fica no
bairro do Ipsep, também
permitiu a abertura de uma nova
escola, na antiga sede da Luiz
Vaz de Camões, onde está
funcionando a Escola Municipal
Clarice Lispector. Além da Luiz
Vaz de Camões, outras três
unidades foram inauguradas
este ano. A Creche-Escola
Miguel Arraes, em Roda de
Fogo, com 226 vagas, a
Creche-Escola Alto do Mandu,
no bairro de mesmo nome, com
150 vagas e a Creche Municipal
Porto Digital Recife, com 84
vagas, além das unidades do
Ipsep, Luiz Vaz e Clarice
Lispector, com 135 e 436 novas
vagas respectivamente.

Bairro do Recife ganha Creche Municipal em
parceria entre PCR, Porto Digital e Governo
do Estado
Prefeito Geraldo Julio, governador Paulo Câmara e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena,
inauguraram a Creche Municipal Porto Digital Recife, a terceira aberta na rede municipal do Recife
apenas nos primeiros 40 dias do ano
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O Bairro do Recife, um dos
principais cartões postais da
cidade, esta abrigando a 17ª
creche aberta pela Prefeitura do
Recife desde 2013: a Creche
Municipal Porto Digital Recife. A
nova unidade de ensino, com
capacidade para receber 84
crianças, foi entregue pelo
prefeito Geraldo Julio, no dia 12
de fevereiro, juntamente com o
governador Paulo Câmara e o
presidente do Porto Digital,
Pierre Lucena. A instalação da
creche representa uma
importante parceria entre a
Prefeitura do Recife, o Porto
Digital e o Governo do Estado.
Esta foi a terceira unidade
entregue pela gestão só este
ano, com um incremento de
460 novas vagas na educação
infantil do Recife.
“Neste início de ano já
inauguramos três creches, uma
em Roda de Fogo, outra no Alto
do Mandu e agora, em uma
parceria com o Porto Digital e o
Governo do Estado, a gente
inaugura aqui na Rua da Moeda
mais uma unidade. Estou muito
feliz com essa inauguração. A
creche está muito bonita e é
também o resgate e restauro de
um prédio histórico aqui da

cidade. Além do que esse
edifício também vai atender ao
projeto M.I.N.A.s, do Porto
Digital, que incentiva a
contratação de mais mulheres
para o parque tecnológico”,
afirmou o prefeito Geraldo Julio.
O governador Paulo Câmara
parabenizou a iniciativa.
“Gostaria de parabenizar o
Porto Digital, a Prefeitura do
Recife e o Governo Estadual
pela inauguração de hoje. Dizer
que é importante ter esse olhar
para buscar soluções para a
questão de alunos de um a
cinco anos e a Prefeitura tem
tido todo o cuidado. É uma
parceria importante, as crianças
de toda a área do Porto Digital
vão estar bem servidas com
uma creche que foi pensada
para o futuro das novas
gerações pernambucanas”,
destacou o governador.
Com 281 m², a nova creche
está localizada dentro de um
prédio histórico do Porto Digital,
na Rua da Moeda, que está
sendo restaurado. A unidade foi
viabilizada por meio da parceria
entre a gestão municipal e o
parque tecnológico. A
Secretaria de Educação do
Recife fará a gestão da unidade

escolar, que atenderá duas
turmas do grupo 1, uma turma
do grupo 2 e outra do grupo 3.
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O equipamento conta
com um
parquinho, quatro salas de aula,
uma sala de administração,
depósito de material de limpeza,
cozinha, banheiro infantil e
banheiro de funcionários. Todos
os alunos frequentarão as aulas
em horário integral.
A unidade educacional
acompanha o novo padrão do
projeto Escola do Futuro, criado
pela Prefeitura do Recife e que
agrega o processo de
ensino-aprendizagem com
equipe especializada,
infraestrutura física de alto nível
(com salas climatizadas,
mobiliário, livros, brinquedos) e
adota o modelo pedagógico
Ateliê, adequado ao
desenvolvimento da primeira
infância. No mesmo prédio
também funcionará o projeto
M.I.N.A.s, programa Mulheres
em Inovação, Negócios e Artes,
uma iniciativa do Porto Digital
que visa atrair e ampliar o
número de mulheres nas áreas
de tecnologia e inovação,
espaço de coworking e de
acolhimento de empresas.

Geraldo: “Creche-Escola do Alto do Mandu é
esperança de futuro melhor para a
comunidade”
Essa foi a 16ª Creche-Escola entregue na gestão e a 21ª nova unidade educacional, somando com as
cinco novas sedes de escolas abertas, além de outras 17 que foram requalificadas
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Os primeiros anos de vida são
cruciais no desenvolvimento de
uma criança e a escola é parte
importante desse processo. É
onde acontece o
desenvolvimento integral
compreendendo os aspectos
físicos, emocionais, afetivos,
cognitivos e sociais. Para 150
crianças do Alto do Mandu,
Zona Norte da cidade, o direito
a uma educação de qualidade
na infância virou realidade. No
dia 6 de fevereiro, o prefeito
Geraldo Julio entregou para a
comunidade local, a
Creche-Escola Recife Alto do
Mandu, que está atendendo
crianças de 1 a 5 anos.
O prefeito Geraldo Julio reiterou
a importância do equipamento
para as famílias. “Entregamos
hoje mais uma creche para o
Recife, com essa já são 21
unidades de ensino, entre
creches e escolas, construídas
pela nossa gestão. Esta unidade
vai atender 150 famílias. Era um
sonho para a população, vai
oferecer a esperança de um

futuro melhor para essa
comunidade. É um equipamento
que não deixa nada a dever a
creche particular nenhuma do
Recife. Estou muito feliz com
essa inauguração”, destacou.
O imóvel para construção da
creche foi cedido pelo Governo
de Pernambuco e a Secretaria
de Educação requalificou a
unidade no modelo Escola do
Futuro, que preza pelo padrão
estrutural e pedagógico em
seus equipamentos. Com
753,30m² de área construída, a
nova unidade possui
acessibilidade garantida para os
estudantes com deficiência,
salas climatizadas, banheiros
adaptados para a faixa etária e
área de lazer.
"Estamos muito felizes, porque
nós estamos recebendo mais
150 alunos para nossa rede do
Recife. Uma unidade que vai
atender a comunidade, era uma
expectativa muito grande para
todos. Nossas creches são
focadas na ludicidade,
incentivando o desenvolvimento

autônomo das nossas crianças
nesta fase tão essencial que é a
Primeira Infância. Os recursos
tecnológicos e lúdicos
despertam nos pequenos a
curiosidade e o desejo de
construir conhecimentos
específicos", declarou Bernardo
D´Almeida, secretário de
Educação do Recife.
A unidade conta ainda com 5
salas de aula, pátio coberto,
área de recreação, lactário,
fraldário, cozinha, dispensa,
banheiros acessíveis, lavanderia,
secretaria, salas de professores,
de coordenação, de direção,
almoxarifado e copa para os
funcionários. Entre os recursos
pedagógicos disponibilizados
estão os kits do Brinqueducar,
mesas educacionais,
playground, entre outros. A
unidade começou o ano letivo
atendendo a 113 crianças de 1
a 5 anos, podendo chegar a
150 alunos, dependendo da
demanda da comunidade.

Estudantes do Recife disputam etapa nacional
da First Lego League
O torneio de robótica será em março e classifica para a etapa mundial. Em seis anos do projeto
Robótica nas Escolas, os alunos conquistaram importantes títulos e cinco experiências de
intercâmbio com as viagens internacionais
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Os dez alunos da equipe de
robótica Check Ponto, da
Escola Municipal Hugo Gerdau,
disputarão a etapa nacional First
Lego League (FLL), que
acontecerá no início de março
(6, 7 e 8), em São Paulo. Essa é
a segunda vez que os
estudantes se classificam para a
etapa nacional da FFL. A
classificação foi nos dias 7 e 8
de fevereiro, quando aconteceu
a etapa regional do torneio de
robótica. A etapa nacional
classifica para o torneio mundial,
que acontecerá no Rio de
Janeiro, em abril.
O desafio desta temporada
2019/2020 foi batizado de City
Shaper, que teve o objetivo de
construir cidades que consigam
crescer de forma inteligente,

com planejamento e
criatividade. A prova consiste
em construir um robô,
apresentar o projeto de
pesquisa e cumprir os desafios
propostos. Tudo realizado com
as peças da Lego. "Foram 14
missões iguais para o robô
construir uma cidade inteligente.
Além disso, as equipes
precisaram desenvolver uma
pesquisa com esse tema e
realizar uma apresentação de
forma harmoniosa", explicou
Danielle Duca, diretora executiva
de Tecnologia na Educação. Na
competição, as equipes Steam
(EM Pedro Augusto), com dez
alunos, e The Revolution (EM
Aderbal Galvão), com sete
alunos, ficaram na suplência.
Além do prêmio principal, que é

o acesso a etapa nacional, as
equipes também disputaram
outras categorias. A equipe The
Revolution (Aderbal Galvão)
conquistou o 1º lugar na
categoria Pesquisa: Solução
Inovadora. Os competidores
também são avaliados nas
categorias Design do Robô,
onde os estudantes planejam,
projetam e constroem o
equipamento com peças Lego;
Core Values, onde são avaliados
trabalho em equipe e espírito
colaborativo entre os
participantes do grupo; Desafio
do Robô, quando os robôs
possuem dois minutos e meio
para cumprir as missões
propostas, entre outras
modalidades.

Palestras marcam início das formações
da DETEC
Educação (CETEC), a abertura
das formações do 1º semestre
da diretoria executiva de
Tecnologia na Educação. O
evento contou com palestra de
Luciano Meira, do Porto Digital e
de Francisco Luiz, secretário
executivo de Coordenação
Geral tratando do tema
“Tecnologia na Educação”. Além
deles, Edgar Andrade e Betina
Valentim, ambos da FabLab e

Fred Vasconcelos e Marielle
Azoubel, da JoyStyke,
conversaram com a equipe
técnica, gestores, professores
de tecnologia e multiplicadores
das Unidades de Tecnologia na
Educação e Cidadania (UTEC)
sobre ferramentas de tecnologia
para educação.
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A Secretaria de Educação
promoveu, no dia 5 de fevereiro,
no Centro de Tecnologia e
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