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Secretaria de

Educação
Classe Hospitalar do Recife recebe novos
equipamentos e recursos

Em 2018, classe
hospitalar faz
atendimento a 17
estudantes que estão em
tratamento de câncer
Foto: Cristiana Soares Detec

No último dia 12, o prefeito
Geraldo Julio entregou novos
equipamentos e recursos
tecnológicos para a Classe
Hospitalar Semear, que foi
inaugurada em 2015 e é fruto
de uma parceria da Prefeitura
do Recife, com o Grupo de
Apoio à Criança Carente com
Câncer (GAC) e o Hospital
Universitário Oswaldo Cruz
(HUOC).
“A Classe Escolar, que faz a
escolarização dos meninos e
meninas que estão em
tratamento de câncer, é um
projeto muito importante. Nós
trazemos para cá todo o
material pedagógico, todos os
livros, tudo que eles precisam
para estudar, e agora jogos, a
parte de inovação, tecnologia,
tablets, tudo que tem numa
escola regular, para que eles,
durante o tratamento, possam
continuar o aprendizado”,

declarou o prefeito.
O projeto, que neste ano de
2018 faz atendimento a 17
internos, já conta com kits da
Lego, livros paradidáticos,
impressora multifuncional e
cinco modems da Vivo. Ao
longo dos últimos anos a Classe
já atendeu 77 estudantes.
Agora, vai auxiliar a educação
das crianças em tratamento
com 10 novos computadores,
sendo cinco deles tablets
multitoque e os outros cinco
notebooks classmate. Além
disso, a Prefeitura também
implantou o Diário de Classe
Online, que facilita a
organização, cruzamento e
acompanhamento dos
conteúdos e informações que
as crianças estão trabalhando
em sala de aula e no hospital.

ministra as aulas do projeto,
destacou a implantação do
Diário de Classe Online, que vai
facilitar o trabalho com as
crianças. “Recebemos aqui
crianças da cidade e do interior,
que aqui ficam internadas, e às
vezes existia uma dificuldade de
fazer contato com o professor
de origem delas. Saber qual
matérias que eles estão
estudando, quais conteúdos
que deveriam ser desenvolvidos,
e com esse Diário de Classe
Online para a Classe Hospitalar,
vai poder existir esse contato
direto daqui com o professor
que ele já tem na sua escola de
origem. Então com isso vai
facilitar trabalhar alguns
conteúdos”, afirmou.

Cristiane Pedrosa, professora da
rede municipal de ensino e
pedagoga hospitalar, que

Estudantes da rede municipal participam da
Colheita Literária: Vozes Libertárias

Foto: Rauni Muniz- Detec

O Museu da Abolição, na
Madalena, sediou, na última
sexta-feira (15), a atividade
cultural Colheita Literária: Vozes
libertárias, onde cerca de 70
estudantes e docentes, das
escolas Antônio Heráclio e Nadir
Colaço, foram recebidos ao som
de músicas africanas. A
atividade teve o objetivo de
promover a cultura e revelar
talentos entre os alunos.
Ivana Cavalcante, coordenadora
do Programa Manuel Bandeira
de Formação de Leitores,

destacou o trabalho
desenvolvido pelos professores
de biblioteca sobre a cultura
africana na escola. “A cultura
africana é muito rica. Os
professores de biblioteca
trabalharam a literatura africana
a partir dos poemas de Solano
Trindade e Fernando Paixão e
desenvolveram trabalhos de
releitura com os estudantes”.
Os estudantes apresentaram
um recital poético e coreográfico
sobre o continente que foi tema
do evento.

A aluna Franslly Maria
Nascimento, da escola Antônio
Heráclio, ressaltou a importância
da cultura africana e expressou
a sua alegria em poder
representar, através da dança,
algo que remete a seus
antepassados. “Gostei muito de
fazer um trabalho sobre a África
e representar o orixá Oxum,
porque ele faz parte da cultura
dos meus antepassados. Fiquei
emocionada durante a dança”.
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Escola Dois Rios vence seletiva final do
Concurso Ler Bem
A sede da Associação
Pernambucana de Atacadistas e
Distribuidores (ASPA), no Pina,
foi palco no último dia 7, da
etapa final da seletiva da rede
municipal de ensino do Recife
para o 8º concurso Ler Bem.
Promovido pela ASPA, o
certame visa incentivar a leitura
e contempla estudantes do 4º
ano do Ensino Fundamental de
escolas públicas dos municípios
de Pernambuco. Para a final da
rede municipal, os candidatos
mirins leram Fábulas de Jean de
La Fontaine para uma plateia
lotada.
Ao todo, sete escolas
participaram da seletiva final do
concurso e a grande vencedora
foi Ághata Thayná da Silva (9),

do 4° ano da Escola Municipal
Dois Rios. Ághata comemorou a
vitória. “Gosto muito de estudar
e ler e adoro poesia. Estou
muito feliz com a vitória e vou
me dedicar ainda mais para a
final”, contou a aluna. A
coordenadora pedagógica da
Escola Dois Rios, Silvania
Pereira, destacou o empenho da
aluna. “Na escola, através de
programas como o ProLer,
incentivamos todos os
estudantes a trabalhar a leitura e
a interpretação de texto. Ághata
é uma aluna que sempre se
destacou e, além de receber o
apoio da escola, ela também
tem incentivo dos pais em casa,
isso é muito importante”,
destacou a coordenadora.
Rogério Morais,

Diretor-executivo de Gestão
Pedagógica da Secretaria de
Educação do Recife falou sobre
a importância da ação.
“O concurso de leitura é um
processo indutor muito maior do
que os eventos classificatórios.
Despertam uma jornada que se
inicia com uma preparação e
culmina com as etapas do
concurso. É deleite, é prazer, é
aprendizado e desenvolvimento
emocional para os estudantes.
Lições para a vida!”, destacou.

Estudantes da rede municipal realizam a prova
teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica

No total, mais de 3,1 mil
estudantes fizeram
testes este ano contra
1.800 em 2017
Foto: Ronaldo Almeida - Detec

No último dia 8, as unidades
educacionais e as UTECs
sediaram a modalidade teórica
da etapa regional da Olimpíada
Brasileira de Robótica-OBR. Os
estudantes tiveram duas horas
para realizar a prova, que foi
dividida por níveis e abrangeu
conteúdo de diversas áreas do
conhecimento como inglês,
matemática e ciências, entre
outras.
Em 2018, a rede teve um
incremento de mais de 70% no
número de estudantes que
realizaram os testes em relação

ao ano precedente. No total,
mais de 3,1 mil fizeram os testes
este ano contra 1.800 em 2017.
A Olimpíada abrangeu alunos de
70 escolas do 1º ao 9º anos e
de quatro Unidades de
Tecnologia – UTEC.
Em seu segundo ano como
participante da OBR, a Escola
Municipal Padre Antônio
Henrique registrou 242
estudantes nos testes nos
turnos da manhã e tarde,
incluindo a sala bilíngue. A
professora multiplicadora
Giselene Fernandes ressaltou a

importância da prova para os
estudantes. “Essa prova é muito
importante para as crianças
começarem a entender que a
robótica não é apenas a
construção de carros ou de
robôs, ela tem todo um estudo
teórico antes”, disse.

Dia do Meio Ambiente é celebrado com aula
no Barco Escola
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Para celebrar a semana do Meio
Ambiente, 260 estudantes da
rede municipal de ensino
vivenciaram, ao longo da
semana, passeios na Escola
Ambiental Águas do Capibaribe
e ações em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente.
Na manhã do último dia 5, data

mundial em homenagem ao
tema, estudantes da escola
Municipal Octávio de Meira Lins
(Nova Descoberta) estiveram
presentes na aula realizada no
barco escola e realizaram ações
no Econúcleo Jaqueira.

necessidade de preservar o
meio ambiente e recebem
informações sobre os
manguezais, a região portuária
do Recife e a Bacia do Pina –
que é formada por cinco rios:
Capibaribe, Jiquiá, Jordão, Pina
e Tejipió.

Na incursão pedagógica no
complexo da bacia do Pina e
Santo Amaro a bordo da Escola
Ambiental Águas do Capibaribe
(Barco Escola), os estudantes
vivenciaram os três eixos da
educação ambiental: observar,
refletir e agir. No percurso, os
estudantes têm como foco a
conscientização acerca da

Secretaria de Educação promove III Seminário
de Educação Infantil em debate

Foto: Rauni Muniz - Detec

Na manhã da última terça-feira
(5) cerca de 150 educadores,
entre professores e
coordenadores pedagógicos
das unidades educacionais do
Recife participaram do III
Seminário de Educação Infantil
em debate. Com o tema “O
fortalecimento do vínculo afetivo
através da literatura infantil”, o
seminário destacou as

atividades desenvolvidas nas
unidades educacionais, por
meio da socialização das
práticas pedagógicas
desenvolvidas na IV Semana do
Bebê do Recife. O evento
aconteceu na Escola de
Formação de Educadores do
Recife Professor Paulo
Freire/EFER.
A mediação do evento foi
realizada pela professora
Doutora Ana Cristina Dourado,
da FAFIRE, que abordou o tema
do encontro. Ela destacou que
o ambiente e o tom usado
durante a contação de histórias
pelo professor, é o diferencial

para que as crianças se sintam
atraídas pela leitura. “Desde
bem pequena a criança já
percebe, na voz de quem lê as
histórias, o afeto presente na
maneira de narrar. É papel do
educador perceber e escolher
quais são os melhores livros que
vão explanar temas de maneira
simbólica ou que irão ajudar a
criança a superar as suas
questões emocionais”, disse. A
professora também salientou
que a rotina de leitura realizada
hoje nas escolas ou em casa
com as crianças vai refletir no
hábito de leitura.
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