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Secretaria de

Educação
Escola Antônio de Brito Alves recebe
selo de escola associada da Unesco

O selo também foi
concedido a outras cinco
unidades da rede
municipal do Recife
Foto: Inaldo Lins - PCR

Os estudantes, professores e
gestoras da Escola Municipal
Antônio de Brito Alves, na
Mustardinha, comemoraram, na
tarde da última sexta-feira (18), a
aposição da placa de Escola
Associada da Unesco
(Organização das Nações
Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura). O selo, que
também foi concedido a outras
cinco unidades da rede
municipal do Recife, é uma
distinção às escolas e creches
em todo mundo que se
destacam na adoção de
projetos voltados para inclusão
social, defesa ambiental e
cultura da paz. A solenidade de
inauguração da placa foi
antecedida por apresentações
culturais que também marcaram
a culminância da Feira de

Conhecimento da escola.
De acordo com a coordenadora
Regional da Unesco, Giovanna
de Melo, a Antônio de Brito é a
primeira unidade de ensino da
Região Metropolitana do Recife
a ter a placa inaugurada. “Essa
unidade recebeu o selo por ter
desenvolvido projetos e ações
em consonância com as
diretrizes do programa”, frisou.
Maria Teresa Vasconcelos,
gestora da escola, lembra que o
selo é um reconhecimento de
um trabalho sério que vem
sendo desenvolvido ao longo
dos últimos anos, sempre com
o engajamento direto de alunos,
professores e comunidade.
“Esse selo aumenta a
autoestima entre os alunos e
provoca um engajamento cada
vez maior de todos”, refletiu.

Representando a secretaria de
Educação do Recife, a gerente
geral de Projetos Pedagógicos,
Liliane Gonçalves lembrou que,
além da Antônio de Brito,
tornaram-se associadas da
Unesco as escolas Arraial Novo
De Bom Jesus, Octávio De
Meira Lins, Professor Florestan
Fernandes e as creches-escolas
Oito de Março e Nosso Senhor
Jesus Do Bonfim. Todas
receberão oficialmente o selo
durante o Congresso Nacional
da Unesco, entre os dias 26 e
28 de setembro, em Foz do
Iguaçu (PR). “É uma conquista
muito importante para nossa
rede municipal. Espero que sirva
de exemplo para que outras
unidades de ensino sigam o
mesmo caminho”, ressaltou.
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Culminância do projeto Estudante
Protagonista reúne cerca de 300 alunos
no Cine Teatro Apolo
O cine teatro Apolo, no Bairro
do Recife, foi palco, na tarde da
quinta-feira (17), das
apresentações culturais do mês
de agosto do projeto “Estudante
Protagonista” realizado desde o
ano passado pela Secretaria de
Educação da Prefeitura do
Recife. Durante os últimos dias,
alunos, professores e
coordenadores de 12 escolas
de Anos Iniciais, Anos Finais e
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) trabalharam o subtema
“Mapeando o Território
Revolucionário”, dentro das
ações do tema do ano letivo de
2017 “Duzentos anos da
Revolução Pernambucana:
Recife em cena da Cultura
Popular”.
Segundo a chefe da Divisão de
Educação Infantil, Mônica Villar,
o projeto tem por objetivo
incentivar a participação dos

estudantes na construção do
conhecimento por intermédio da
música, dança e teatro. “Com
isso valorizamos a autonomia,
possibilitando que eles
produzam, junto com os
educadores da rede, todas as
ações pedagógicas do cotidiano
escolar”, acrescentou a chefe
da Divisão de Anos Iniciais,
Manoela Santos.
Destaque da culminância, a
dramatização do hino de
Pernambuco reuniu estudantes
das escolas André de Melo
(Estância), Miguel Arraes
(Areias), Boa Esperança (Vasco
da Gama) e Municipal Santo
Amaro. No caso desta última, os
estudantes deram uma lição de
respeito e amizade aos colegas
surdos, ao interpretarem o hino
do estado na Língua Brasileira
de Sinais – Libras. Para isso,
eles contaram com o apoio do

professor de música, Carlinhos
Lua, que deu aulas de Libras
para os estudantes.
Uma das meninas que teve
acesso à língua de sinais foi
Beatriz Ferreira, de 11 anos. Ela
conta que gostou muito de
participar do evento. “Eu acho
importante poder se comunicar
melhor com as pessoas que não
são como nós, como os
coleguinhas com deficiência.
Isso os ajuda a participarem das
atividades em sala de aula com
menos dificuldade. Em minha
opinião, todos são iguais e
merecem as mesmas
oportunidades”, disse com
convicção. Além de música e
recital, a culminância contou
com apresentações de dança,
teatro de bonecos e leituras
dramatizadas.

PCR certifica alunos da rede municipal
como estudante-monitor do Projeto OndaTec

A ação pretende
inserir alunos do
9º ano na monitoria
acadêmica
Foto: Rauni Muniz - Detec

A Prefeitura do Recife, por meio
da Secretaria de Educação,
lançou a ação
estudante-monitor, cuja
proposta é inserir, na monitoria
acadêmica, os alunos dos 9º
anos da rede municipal que
estão matriculados no OndaTec.
A cerimônia aconteceu
sexta-feira (11), no auditório Luiz
Gonzaga da Escola de
Formação de Educadores (Efer)
Professor Paulo Freire. Na
ocasião, um representante de
cada uma das 79 turmas de 9º
ano receberam certificados por
apresentarem bom desempenho
na Unidade Virtual de Cursos a
Distância da Secretaria de
Educação do Recife (Unirec) e,
por isso, tornaram-se
estudantes-monitores do
Ondatec.

Além dos alunos,
compareceram ao evento o
secretário de Educação do
Recife, Alexandre Rebêlo,
coordenadores dos polos do
OndaTec e técnicos da Gerência
de Educação Integral e Anos
Finais (GEIAF). Na ocasião,
Rebêlo ressaltou a importância
se dedicar aos estudos. "Vocês
foram selecionados por serem
os melhores estudantes na
plataforma Unirec e serão a
prova de que a educação não
tem limites. Mas é bom lembrar
que o estudo precisa de
determinação e disciplina.
Estamos falando do futuro de
vocês", disse.
A criação do estudante-monitor
tem o objetivo de incentivar os
alunos tanto na continuidade da
participação do Projeto
OndaTec, quanto no projeto

maior de ingressar nas escolas
técnicas do estado, dando aos
estudantes a oportunidade de
adquirir o conhecimento prático
e teórico acerca da monitoria
acadêmica. Com essa
experiência, o aluno pode
desenvolver autonomia e senso
de responsabilidade, além de
estreitar as relações com
professores e colegas de turma.
Almejando ingressar nos cursos
de administração ou logística, a
aluna Greice Kelly, da Escola
Municipal Paulo VI, tornou-se
estudante-monitor sem esforço.
"Foi uma surpresa. Acredito que
o estudo tem que ser um hábito,
por isso, não senti que estava
fazendo qualquer esforço para
me destacar, mas fiquei feliz por
ter sido escolhida. Espero que
eu consiga ajudar meus colegas
na aprendizagem", pontuou.
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Dia do Estudante é celebrado
com muita arte
A Secretaria de Educação da
Prefeitura do Recife comemorou
o Dia do Estudante, na
sexta-feira (11), com
apresentações culturais e troca
de experiências entre alunos e
alunas de 14 escolas municipais
de Anos Iniciais, Finais e
Educação de Jovens e Adultos.
A 2ª Mostra Municipal de Talento
Artístico Estudantil/Show de
Talentos aconteceu durante
toda a manhã e se repetiu à
noite no auditório da Escola de
Formação de Educadores Paulo
Freire, na Madalena.
As apresentações incluíram
grupos de música, bandas
marciais, teatro, dança,
exposições e declamação de
poemas, tudo produzido nas
escolas. Os estudantes da

Escola Municipal Costa Porto
(Joana Bezerra), por exemplo,
apresentaram um jogral de
combate ao racismo tendo
como inspiração poemas da
escritora peruana Vitória Santa
Cruz. Segundo a professora de
Artes da unidade de ensino,
Lucélia Albuquerque, o objetivo
foi combater o bullying entre os
alunos e trabalhar o respeito
mútuo.
Uma das apresentações mais
aplaudidas foi o coco de roda
produzido pelos alunos da
Escola Municipal Divino Espírito
Santo, da Caxangá. Com
meninos caracterizados com
chapéu de palha e as meninas
de saia rodada de chita colorida
e flores nos cabelo, o grupo de
16 alunos fez um belo show. A

coreografia foi produzida com
ajuda das professoras Edvane
Neves e Gleice Quirino. Lara
Sales, de dez anos, não
escondia a alegria de participar
da festa. “Pesquisamos e
ensaiamos bastante. Foi muito
legal dançar para um grande
público, estou muito feliz”,
frisou.
Ana Márcia de Sousa, gerente
de Anos Finais da rede
municipal do Recife, acredita
que a 2ª Mostra de Talentos foi
um sucesso. “Nosso objetivo é
valorizar cada vez mais as boas
práticas educacionais e
pedagógicas desenvolvidas nas
unidades de ensino e, ao
mesmo tempo, aproximar os
estudantes e motivar os
professores”, garantiu.

Estudantes da rede em evento
mundial de ciências
A rede municipal do Recife
marcou presença na Milset
Expo-Sciences Internacional
2017, um dos maiores eventos
mundiais de ciências, que reuniu
trabalhos de 37 países na
cidade de Fortaleza. A equipe
da Escola Municipal Olindina
Monteiro, em Dois Unidos, usou
o conhecimento adquirido nas
aulas de robótica para criar a
Bengala Inteligente Eletrônica
(Beniel), feita de peças de
encaixe da Lego Education e
material reciclado.

Milset por terem vencido o
primeiro lugar na 22ª Ciência
Jovem, evento que aconteceu
em 2016 no Espaço Ciência e
reuniu 270 trabalhos de todos
os estados do Brasil e de outros
cinco países. Em sua faixa
etária, a equipe era a única
representante do Brasil na
Milset, sendo os únicos a
falarem língua portuguesa em
sua área da Fábrica de
Negócios, centro de
convenções que sediou a Milset
Expo-Sciences.

O trabalho, apresentado sob o
nome ‘Robótica integrada à
acessibilidade: uma solução
para a cidade’, vem sendo
desenvolvido desde o ano
passado. Os alunos chegaram à

O objetivo do instrumento é
ajudar o deficiente visual a
caminhar com segurança pelas
ruas. “A bengala tem dois
sensores que ajudam o cego a
detectar obstáculos e evitar
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acidentes", explicou Matheus.
Segundo o professor Edson
Gomes, um dos orientadores do
trabalho, a Beniel é programada
para emitir sinais sonoros e
vibrar ao se aproximar de
objetos que prejudiquem a
mobilidade. "Com isso, a
pessoa pode desviar das
barreiras. É uma forma de
aumentar a função social dos
materiais da Lego", esclareceu.

Estudantes foram certificados
pelas UTECs do Recife
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O Auditório Dom Helder
Câmara, na Escola de
Formação de Educadores
Professor Paulo Freire foi palco,
no último dia 11, da entrega dos
certificados para cursistas das
Unidades de Tecnologia na

Educação e Cidadania.
Estudantes de 236 turmas
receberam seus certificados
decorrentes do primeiro
semestre de 2017 pela
Secretaria de Educação do
Recife. A solenidade contou
com a presença do secretário
de Educação, Alexandre Rebêlo,
o Diretor Executivo de
Tecnologia na Educação,
Francisco Luiz dos Santos, o
Diretor Executivo de Gestão
Pedagógica, Rogério Morais e o
Gerente de Tecnologia na
Educação, Gutemberg
Cavalcanti.

No evento, três alunos dos
cursos lecionados nas Utecs
foram chamados à mesa. Entre
eles, destaque para Dona
Berenice Felipe da Silva, de 70
anos, que já está em seu
terceiro curso na UTEC Móvel –
Dois Irmãos. Por não possuir
computador ou Internet em
casa, o único acesso que
Berenice tem a essas
tecnologias é na UTEC. Ela
deixou um recado para todos os
jovens: “Eu queria que todos os
jovens se interessassem pelos
cursos, porque eles irão precisar
disso no futuro”, aconselhou.

Estão abertas as inscrições para o
XVIII Colóquio de Pesquisa e Inovação
em Educação
A Secretaria de Educação do
Recife promoverá, no dia 28
deste mês, das 14h às 17h, o
XVIII Colóquio de Pesquisa e
Inovação em Educação. O
encontro será na Escola de
Formação de Educadores do
Recife (EFER) Professor Paulo
Freire, na Madalena e contará
com a palestra "Gamificação: a
ludicidade como experiência de

aprendizagem engajadora”,
ministrada pelo professor Breno
José Andrade de Carvalho, da
Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap).
Aberta ao público, a palestra
tem como objetivo abordar o
uso do lúdico para despertar o
interesse de aprender e a
utilização de jogos no
engajamento das atividades

educacionais. Os colóquios, que
acontecem uma vez por mês,
são gratuitos e contam com
certificado. Para se inscrever
basta acessar o Portal da
Educação
(www.portaldaeducacao.recife.p
e.gov.br). Mais informações:
3355-5477 ou pelo e-mail
pesquisaeinovacao@educ.rec.br
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