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Prefeitura do Recife lança 2° edição do
OndaTec
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A Prefeitura do Recife, por meio
da Secretaria de Educação,
lançou, no último dia 14, a
segunda edição do Projeto
#OndaTec, que contempla
estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental e fomenta a
ampliação da participação de
alunos da rede em vestibulares
técnicos. Atualmente, há 2.291
alunos matriculados no 9º ano
na rede municipal do Recife e,
destes, 1.688 já estão inscritos
no programa, o que significa
uma adesão de 73% do total do
público-alvo.
O evento reuniu estudantes dos
9º anos das Escolas Municipais
de Anos Finais, Educação de
Jovens e Adultos, professores e
representantes da Secretaria de
Educação. O encontro reuniu
também o Vice-Prefeito do
Recife Luciano Siqueira, o
Secretário de Educação
Alexandre Rebêlo e a Secretária
Executiva de Educação
Profissional Maria Medeiros,
representando o Secretário de
Educação do Estado, Fred
Amâncio. Na ocasião, houve
uma assinatura simbólica de

convênio celebrado entre as
Secretarias, já que os aulões
acontecem em seis Escolas
Técnicas Estaduais distribuídas
pelas Escolas Técnicas
Estaduais (ETEs) espalhadas
pelas seis Regiões PolíticoAdministrativas (RPAs) da capital
pernambucana.
Como principal novidade para
2018, alunos de programas de
correção de fluxo como o
Travessia ou a modalidade de
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) também serão
contemplados. Juntas, as
categorias estreiam no
#Ondatec com a participação
de 475 estudantes. “É uma
satisfação ver o engajamento
destes estudantes em projetos
como o #Ondatec, pois
sabemos das dificuldades
inerentes à sua vida acadêmica
prévia”, pontuou o secretário de
Educação, Alexandre Rebêlo.
O evento também contou com
uma aula de relaxamento com a
professora Silvia Silva e aulão
com a professora de Português
Fernanda Pessoa. “Estamos
muito animados com o dia de

hoje. Conversando com alguns
professores, eles me mostraram
que o #Ondatec pode abrir
portas e proporcionar mais
conhecimento, então acho que
é muito importante e vai me
ajudar bastante na escolha da
minha profissão”, disse Ana
Grazielly (15), estudante da
Escola Municipal Olindina
Monteiro (Dois Unidos).
Para os estudantes do 9º ano
do ensino regular dos Anos
Finais, os aulões continuarão a
acontecer nas dependências
das seis ETEs distribuídas nas
seis RPAs. São elas: Escola de
Referência em Ensino Médio
Ginásio Pernambucano (Santo
Amaro) e as Escolas Técnicas
Estaduais do Recife Professor
Agamenon Magalhães
(Espinheiro), Miguel Batista
(Macaxeira), Lucilo Ávila Pessoa
(Caxangá), Cícero Dias (Boa
Viagem) e Advogado José Davi
Gil Rodrigues (Jordão). Já os
estudantes das modalidades
EJA e Travessias terão aulas na
EREM Sizenando Silveira (Santo
Amaro).

Prefeitura lança primeiro curso
profissionalizante para turmas de Educação
de Jovens e Adultos (EJA)
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No dia 9 de maio, a Secretaria
de Educação lançou a etapa
profissionalizante do Programa
Brinqueducar, que vai
contemplar 300 alunos da
modalidade de Educação de
Jovens e Adultos com o curso
profissionalizante de
Brinquedista. O objetivo é
desenvolver um brincar de
qualidade através de diversos
recursos, como brinquedos e
jogos lúdicos, para o melhor
desenvolvimento da primeira
infância, fase que concentra as
crianças de 0 a 6 anos. O
lançamento aconteceu na
quadra da Escola Professor
Antônio de Brito Alves, na
Mustardinha.
No total, o curso terá 360h/aula,
distribuídas em três módulos ao
longo de 18 meses. Para esta

primeira turma, foram
selecionados estudantes do
Módulo IV (correspondente ao
6º e 7º anos do Ensino
Fundamental) de 10 escolas
distribuídas pelas seis Regiões
Político-Administrativas da
cidade do Recife. Ao final do
curso, os 30 alunos com melhor
desempenho receberão
bolsa-estágio para atuar durante
10 meses no atendimento
gratuito ao público-alvo do
curso em espaços públicos
como praças, bibliotecas,
centros comunitários e no
programa Mãe Coruja.
A formação dos brinquedistas
conta com disciplinas como
Ludicidade, Teatro,
Brinquedoteca, Contação de
Histórias, Musicalização, Jogos
e Brincadeiras e

Desenvolvimento Infantil, entre
outras. A escolha dos 30
estudantes que formaram o
corpo de estagiários será
efetuada da seguinte forma: em
cada uma das dez turmas,
serão selecionados três alunos
com o maior destaque em
assiduidade e progressão em
sala de aula. Para a
coordenadora do Programa
Brinqueducar, Sandra Batista, a
implantação do curso promove
uma inovação da educação
profissionalizante e coloca
Recife num patamar pioneiro no
país. “Na noite de hoje
materializamos um sonho
realizado, que traduz a
importância do brincar com
qualidade, em uma dimensão
lúdica capaz de promover
estímulos através dos cinco
sentidos”, pontuou Sandra.

Secretaria de Educação realiza entrega de
certificado de curso de drones
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A Prefeitura do Recife, através
da Secretaria de Educação,
realizou, no último dia 11, a
entrega do certificado do curso
de pilotagem de Drones para
servidores municipais. O evento
foi realizado no Auditório da
Prefeitura e contou com a
presença do Secretário de
Educação Alexandre Rebêlo;
Inez Perruci, Gerente Geral de
Gestão de Pessoas da
Secretaria de Planejamento,
Administração e Gestão de
Pessoas, representando a
Escola de Governo da
Prefeitura; o Secretário de
Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente Bruno
Schwambach e o Secretário de
Mobilidade e Controle Urbano
João Braga.

O curso foi oferecido pela
Diretoria Executiva de
Tecnologia na Educação, em
parceria com a Escola de
Governo da PCR para 46
servidores municipais, além de
representantes da Policia Militar
de Pernambuco e Policia
Federal. O objetivo é qualificar
os servidores para a navegação
segura no espaço aéreo em
aeronaves não tripuladas do tipo
drone, com a perspectiva do
desenvolvimento de projetos e
ações que venham a contribuir
na resolução de problemas
urbanos, bem como na
ampliação dos conhecimentos
científicos do público atendido
pela Prefeitura do Recife, em
especial estudantes da Rede
Municipal de Ensino.

Durante o curso, os
participantes conheceram a
história do drone, que data
desde a II Guerra Mundial, a
Legislação pertinente, que é
regulamentada pela Agência
Nacional de Telecomunicação
(Anatel) e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), além das
práticas de pilotagem. O
Diretor-executivo de Tecnologia
na Educação, o professor
Francisco Luiz dos Santos,
também ressaltou a importância
da capacitação. “Nossos drones
fazem parte do projeto Robótica
na escola, que é dividido em
três linhas, e os drones fazem
parte justamente da linha três, a
mais avançada, com os robôs
prontos, humanóides. O grande
desafio com esses
equipamentos é integrá-los nas
aulas de robótica”, afirmou.

Prefeitura do Recife requalifica
Creche Menino Jesus da Bomba Grande
reforma, que incluiu pintura,
melhorias na parte elétrica e
hidráulica e a climatização de
todos os espaços da creche,
dentro do Programa Novo
Clima.
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As mães, pais e familiares das
crianças matriculadas na Creche
Menino Jesus da Bomba
Grande agora podem contar
com um espaço mais
aconchegante, confortável e
seguro para os seus filhos. A
unidade, que fica na Avenida
Nossa Senhora da Saúde, no
bairro do Cordeiro, foi
totalmente requalificada,
oferecendo melhor qualidade
para os pequenos que ficam no
espaço. O prefeito Geraldo Julio
esteve na manhã do último dia
12 no local para conferir a

A unidade, de 263,8 metros
quadrados, atende a 60
crianças de 0 a 4 anos e
recebeu, além da climatização,
reforma completa em toda a
parte estrutural, incluindo
elétrica e hidráulica, aquisição
de novos equipamentos para a
parte de cozinha e lavanderia e
material pedagógico. O
secretário de Educação do
Recife, Alexandre Rebêlo,
detalhou os serviços realizados.
“Recuperamos toda a cerâmica
das paredes, todo o telhado, já
que ocorriam muitos problemas
quando chovia. Também

colocamos ar-condicionado em
todas as salas, recuperamos
todo o mobiliário que agora é
todo novo, tanto na sala de aula
como na biblioteca, e fizemos
também aporte de novos
materiais, como livros e
brinquedos pedagógicos”,
afirmou.
Renata da Silva, mãe da
pequena Kemilly, de três anos,
matriculada na creche, falou que
para as crianças o local está
mais atrativo.“Está tudo muito
bom, as crianças estão
animadas com os brinquedos.
Também está muito mais
confortável e aconchegante,
uma delícia de lugar. Ela já
gostava de ficar aqui, agora vai
amar”, declarou a comerciante.

Uso de drone auxilia em projeto de
sustentabilidade da Escola Municipal
Hugo Gerdau
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O Programa Robótica na Escola
realizou, no último dia 11,
mapeamento aéreo com drone,
na Escola Municipal Hugo
Gerdau, a fim de inspecionar a
cortina térmica sustentável que
foi colocada há um ano em uma
das salas de aula para diminuir a
incidência do sol e,
consequentemente, diminuir o
calor. O mapeamento é uma
parceira entre o projeto de
sustentabilidade da professora
de Ciências, Giselly Alencar e a
linha três, conhecida como a
robótica avançada, do
Programa Robótica na Escola.

Segundo Giselly, a cortina foi
feita com caixas de leite do tipo
“tetra pak”, por ela e pelos
estudantes, e instalada pelos
funcionários da escola. “O
intuito da cortina é de impedir
que a luz do sol bata
diretamente na parede e
diminua a transferência de calor
da radiação solar para dentro da
sala de aula. O projeto já está
em uso há um ano e os
resultados são notórios no
dia-a-dia em sala”, explicou. “No
entanto, já faz um ano que
colocamos a cortina e não
conseguimos ver se ela ainda
está inteira. Foi aí que tivemos a
ideia de solicitar o voo do drone
para verificar se precisa repor
alguma caixinha”, contou a
professora.

o drone e fizeram registros de
vídeo e fotográficos do local
para entregar a Giselly. O
material produzido revelou que
algumas caixas tinham soltado
da janela e a cortina precisa de
reparos.

Priscila Dutra, coordenadora de
Robótica, e Ronaldo Almeida,
fotógrafo, realizaram o voo com

“Estou adquirindo mais
conhecimentos através desse
projeto e levarei o pensamento
sustentável para a minha vida
toda”, ressaltou o estudante
Wesley Albuquerque. Devido ao
sucesso do projeto, os alunos
Wesley Albuquerque, Estefany
Vitória e Miguel Torres, do 8º
ano, e Elienay Gadelha e Izabely
Bento, do 9º ano, já tiveram a
oportunidade de apresentá-lo na
FEBRACE, em São Paulo. Eles
também irão levar o projeto à
MILSET, em Fortaleza e à
Sociedade Brasileira para
Progresso da Ciência, em
Maceió.
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