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Educação
Prefeito Geraldo Julio comemora aprovação
dos estudantes do Ondatec nas Escolas
Técnicas Estaduais

Este ano, 161 alunos
da rede municipal
conseguiram aprovação
no ensino técnico
Foto: Ronaldo Almeida - DETEC

A experiência do projeto
Ondatec, lançado este ano pela
Prefeitura do Recife, começou a
dar bons resultados e ajudar os
alunos a ampliar os horizontes
para o ensino técnico. Houve
um aumento de 78% na
quantidade de estudantes da
rede municipal aprovados nas
Escolas Técnicas Estaduais
(ETE's) e o bom desempenho foi
comemorado em cerimônia no
último dia 13. O prefeito Geraldo
Julio comemorou o resultado no
evento de encerramento e
premiou os alunos com as
melhores classificações.
Também prestigiaram o
encontro o secretário estadual
de Educação, Fred Amâncio, e
o titular da pasta no município,
Alexandre Rebêlo.
"É uma alegria muito grande
participar deste momento,
porque a gente está tendo
condições de oferecer esta
oportunidade e os jovens estão

agarrando com toda força. Eles
estudaram fora do horário da
escola, assistiram aulas aos
sábados e lutaram para ter esse
resultado. Agora, vemos que
praticamente dobrou a
quantidade de alunos que
conseguiram vaga nas Escolas
Técnicas Estaduais, que são as
melhores escolas do Brasil. E
eles desejaram conquistar essa
vaga e isso representa um futuro
melhor", comemorou Geraldo
Julio.
Este ano, 161 alunos da rede
municipal conseguiram
aprovação no ensino técnico.
Em 2016, foram 90. A tendência
é que o número de aprovados
seja superior em função dos
remanejamentos na rede
estadual, que podem acontecer
até meados de janeiro.
Aprovado no curso de
Desenvolvimento de Sistemas,
na Escola Técnica Miguel

Batista, o aluno José Gabriel
Siqueira de Mendonça, 14 anos,
já tem os planos para o futuro
profissional traçados. "Quero
trabalhar no Google. Vou
estudar os três anos na ETE,
passar no Enem e depois faço o
estágio para o Google", explicou
o jovem, ainda comemorando a
aprovação.
Aluna da Escola Floresta
Fernandes, unidade pioneira no
projeto que deu origem ao
Ondatec, Ana Caroline do
Nascimento, 18 anos, foi uma
das aprovadas e começa em
2018 o curso de Administração.
Ela é surda e, com a ajuda de
uma intérprete de libras,
explicou a felicidade de ter
conseguido a vaga. Segundo a
estudante, a presença de um
intérprete de libras na escola foi
fundamental para ajudá-la na
preparação para o vestibular.
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Secretaria de Educação promove
III Encontro do Projeto Alfaletrando
Mais de 150 coordenadores
pedagógicos da Rede Municipal
de Ensino do Recife se reuniram
na tarde do último dia 18, para
participar do III Encontro do
Projeto Alfaletrando. Na ocasião,
foram debatidas metodologias
utilizadas pelos professores ao
longo do segundo semestre nas
unidades educacionais
participantes do projeto, inserido
dentro do Programa de
Letramento do Recife
(PROLER). O encontro foi
realizado na Escola de
Formação de Educadores do
Recife (EFER) Professor Paulo
Freire.
O objetivo do encontro foi
apresentar para os

coordenadores pedagógicos a
sistematização do trabalho da
Assessoria UFPE/CEEL
(Universidade Federal de
Pernambuco/Centro de Estudos
em Educação e Linguagem),
com o apoio pedagógico das
Pós-Doutoras em Educação,
Andréa Brito e Eliana
Albuquerque, da Pós-Doutora
em Psicologia Carol Perrusi e da
Doutora em Educação, Magna
Silva, desenvolvido com a
Equipe Alfaletramento, acerca
da ação metodológica do
PROLER.

Alfabetização, mas com
destaque, sobretudo em relação
às maiores dúvidas apontadas
pelos gestores ao longo do ano
letivo. Carol Perrusi, professora
associada da UFPE, apontou os
grandes desafios dos
professores como, por exemplo,
quais atividades promover para
que as crianças avancem na
escrita e como desenvolver
atividades de leitura que sejam
atrativas, além de abordar
questões como a importância
dos jogos na rotina diária na
aprendizagem da Educação
Infantil, entre outros.

O encontro foi dividido em dois
momentos, sendo um
direcionado à educação Infantil
e outro com foco no Ciclo da

Secretaria de Educação promove socialização
do Programa MenteInovadora

O MenteInovadora tem
como principal
metodologia o uso de
jogos de raciocínio
lógico como prática de
ensino
Foto: Cortesia

Cerca de 100 professores,
coordenadores pedagógicos e
dirigentes de unidades de
ensino infantil da rede municipal
do Recife participaram, na
manhã da quinta-feira (14), de
um encontro de socialização de
práticas pedagógicas do
programa educacional
MenteInovadora. O evento
aconteceu na Escola de
Formação de Educadores
Professor Paulo Freire, na
Madalena, e contou com a
participação do diretor-executivo
de Gestão Pedagógica da
Secretaria de Educação,
Rogério Morais, além de Sandra
Garcia, diretora de Soluções
Pedagógicas da MindLab,
empresa responsável pelo
programa.
Presente em mais de 30 países,
o MenteInovadora é direcionado
à educação infantil e ao ensino

fundamental e tem como
principal metodologia o uso de
jogos de raciocínio lógico como
prática eficaz de ensino. “No
nosso caso, o que está
acontecendo hoje é a
apresentação do uso dessa
metodologia durante o ano
letivo 2017 em onze unidades
de ensino que atendem
estudantes de quatro e cinco
anos”, explicou a gestora da
Divisão de Educação Infantil da
Rede Municipal, Mônica Villar.
Além da exposição de 19
banners de práticas exitosas
desenvolvidas nessas onze
unidades, o encontro também
contou com palestra de Sandra
Garcia e da apresentação de
experiências em sala de aula
desenvolvidas por professores
da rede municipal. “Uma delas
será escolhida para representar
a Secretaria de Educação do

Recife em um encontro nacional
promovido pela MindLab no
próximo mês, na cidade de São
Paulo”, acrescentou Mônica
Villar.
Uma das iniciativas mais
criativas do uso de jogos de
raciocínio em sala de aula foi
apresentada pela coordenadora
pedagógica da Escola Municipal
Frei Tadeu Glaser (Santo
Amaro), Ana Solange Tavares.
Ela explicou que a professora
Sheila Patrícia colocou os
estudantes para representarem,
em tamanho natural, os
personagens do joguinho
Rebanho. “Para atrair ainda
mais a atenção das crianças,
montamos a estratégia de
colocá-las como peças do jogo,
nos lugares dos pastores,
ovelhas e até de um cãozinho
de estimação”, explicou a
própria Sheila.

Projeto Estudante Protagonista de dezembro
aborda "Tradição, Tradicionalismo e Atualidade"
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A Secretaria de Educação do
Recife promoveu, no último dia
1, no Cine-Teatro Apolo, a
edição do mês de dezembro do
Projeto Estudante Protagonista.
Com o tema: “Tradição,
Tradicionalismo e Atualidade”,
os estudantes apresentaram os
trabalhos fundamentados nas
raízes étnicas e na história do
Estado. Ao todo, participaram
da culminância 143 estudantes
das Escolas Municipais,
Cidadão Hebert de Souza
(Santo Amaro); Santa Maria
(Casa Amarela); Zumbi dos
Palmares (Brasilit) e Professora
Elizabeth Sales (Torrões).

1817, uma revolução de caráter
emancipacionista ocorrida em
Pernambuco e que é
considerada um dos mais
importantes movimentos de
caráter revolucionário do
período colonial brasileiro, as
escolas recriam esse marco da
história do estado em forma de
arte. As escolas Santa Maria,
Zumbi dos Palmares e Elizabeth
Sales apresentaram,
respectivamente os trabalhos:
“Revolução em Pernambuco
como tudo aconteceu”,
“Revolução na Lagoa” e
“Revolução Pernambucana em
teatro.”

No ano do Bicentenário da
Revolução Pernambucana de

A E.M Cidadão Hebert de Souza
apresentou a dança regional dos

dois projetos desenvolvidos: o
“Samba de latada” e “Na pisada
de Lampião”, ambos realizados
sob a orientação das
professoras Cilene, Ana Vitória e
Danúbia Soares.
“Procuramos unir o projeto que
estamos trabalhando no ano,
baseado nos 200 anos da
revolução de 1817, criando o
projeto cultural das danças e
manifestações culturais de
Pernambuco. Representamos
tanto o xaxado quanto o samba
de latada como símbolo de
resistência”, apontou a
professora Cilene, do 3° ano.

Escola Municipal de Santo Amaro inaugura área
de lazer coberta com cantata e presença de
Papai Noel
minimizar o calor e criar um
ambiente mais apropriado para
a recreação.
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A manhã da Escola Municipal
Santo Amaro foi agitada na
sexta- feira (15), quando 200
estudantes entre 4 e 14 anos se
reuniram no pátio central da
unidade de ensino para entoar
uma cantata natalina e celebrar
a inauguração do espaço, que
ganhou uma cobertura para

A festa começou logo cedo,
com café da manhã para
estudantes e seus familiares e a
comunidade compareceu em
peso para prestigiar os
pequenos cantores. No
repertório, com tradução em
LIBRAS, músicas como ‘Então é
Natal’ e ‘Bate Sino’ fizeram a
alegria dos pequenos, que
foram saudados por Papai Noel,
que também distribuiu
lembranças dentro das salas de
aula.

A área de lazer é um pleito
bastante aguardado desde a
inauguração da unidade,
totalmente requalificada em
2016. A área interna, de 130m²,
ganhou pilares de concreto,
cobertura em madeira com
telhas de fibrocimento e gesso
para minimizar o impacto do
calor e integrar o espaço à
escola. “A construção vai
minimizar o calor no pátio e no
corredor interno, além de criar
um ambiente mais apropriado
para a recreação”, revela
Alexandre Rebêlo, secretário de
Educação do Recife.
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