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lll Torneio de Robótica do Recife
anuncia vencedores
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Na terça-feira (21), o Centro
Comunitário da Paz (Compaz)
Ariano Suassuna, no Cordeiro,
foi o epicentro do lll Torneio de
Robótica do Recife (TORRE). O
evento movimentou as
dependências do local com 160
atletas de 36 equipes das
Escolas de Anos Finais e do
Núcleo de Altas
Habilidades/Superdotação
(NAAHS). Nas arquibancadas,
uma animada torcida
impulsionava os competidores.
O torneio foi realizado na
categoria Resgate, seguindo o
modelo de simulação proposto
pela Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) com 24 equipes
na disputa pelo desafio de nível
1, no qual o robô precisa
resgatar a vítima para a área de
salvamento e outras 16 equipes
no nível dois, que exige um
pouco mais de complexidade
pois a ‘vítima’ precisa ser
suspensa e levada a uma área
segura.
No total, 23 estudantes
compõem o grupo premiado

com excursão científica para
conhecer o Centro de
Lançamento da Barreira do
Inferno (CLBI) no Rio Grande do
Norte e a grata surpresa do dia
ficou por conta do crescimento
da presença feminina entre os
times, com um total de sete
estudantes.

e estimular os estudantes a
acreditarem em seus sonhos,
pois acreditamos que a
educação é o investimento mais
seguro a logo prazo para o
futuro não só destes
estudantes, mas para a cidade
como um todo”, ponderou.

A premiação envolveu muita
emoção. Para Maria Carolina
(13), componente da equipe Os
veteranos, que levou o primeiro
lugar no Nível 1, a sensação era
descrita como maravilhosa. “A
gente passou muitas semanas
treinando e o robô nem saía do
lugar. Funcionou de última hora,
como num passe de mágica”,
desabafou.

Confira os vencedores

Para o secretário de Educação,
Alexandre Rebêlo, a dinâmica
que envolve o programa
Robótica na Escola é vital para o
desenvolvimento dos jovens,
sobretudo de Anos Finais, pois
envolve a superação de
desafios, o trabalho em equipe,
por exemplo. “Buscamos
promover o protagonismo jovem

Nível 2
1º The Best E.M. Poeta Joaquim Cardoso

Nível 1
1º Os Veteranos E.M. Mario Melo
2º Androides E. M. Oswaldo Lima Filho
3º Os Guerreiros E.M. André de Melo

2º La Fenix E.M. Jonatas Braga
3º - Tourinho E.M. Pedro Augusto

Encontro Literário reúne alunos e
educadores no Teatro Apolo

A programação contou
com apresentações
teatrais, dramatizações
e produções escritas
tendo como inspiração
os cinco livros do kit
PROLER
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No dia 17, estudantes,
educadores e dirigentes de sete
escolas municipais do Recife
participaram do 1º Encontro
Literário do Projeto “Lendo,
Contando e Protagonizando”,
que aconteceu no Teatro Apolo,
no Bairro do Recife. O evento
teve o objetivo de promover um
momento de integração entre
todos os estudantes da rede
que participaram durante o
primeiro semestre letivo das
atividades com literatura
desenvolvidas nas escolas
municipais de Anos Iniciais e
Educação Infantil do Recife.
A programação contou com
apresentações teatrais,
dramatizações e produções
escritas feitas por alunos de
escolas das seis Regiões

Político-Administrativas (RPAs),
tendo como inspiração os cinco
livros do kit PROLER (Programa
de Letramento do Recife)
distribuído entre todos os
estudantes de mais de 230
unidades de ensino. “No total
estão aqui 240 alunos, dos seis
aos 11 anos, representando
todos os colegas participantes
do projeto”, explicou a técnica
pedagógica da Divisão de Anos
Iniciais, Mônica Beltrão. Ao lado
do professor Givanilson Soares,
ela foi responsável pela
condução e animação do
encontro, formando a dupla
“Cordel Encantado do Zé e da
Zefa – Uma viagem literária e
musical”.
Um dos destaques das seis
apresentações escolares do

evento ficou por conta da
teatralização do texto “Fadas e
príncipes invadem Caranguejo”,
que foi produzido por três
alunos da Escola Municipal
Mércia de Albuquerque. A peça
tem como pano de fundo a
comunidade Caranguejo
Tabaiares, na Ilha do Retiro,
onde a escola está localizada e
onde mora a maior parte dos
matriculados.
“Nosso texto foi inspirado em
‘Caranguejo Tabaiares – insistir,
resistir e participar’, texto criado
pela coordenadora Lucicleide e
os estudantes. Na peça nós
fazemos uma campanha em
defesa da natureza, contra o
desperdício e a poluição
ambiental”, explicou o estudante
João Vitor Cristiano, de 11 anos.

Música e dança marcam as comemorações do
Dia do Estudante
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Estudantes de sete escolas
municipais do Recife festejaram,
no último dia 16, o Dia do
Estudante. Mais de 200 alunos,
professores e coordenadores
das escolas municipais de
Educação Infantil aos Anos
Finais (do Grupo 4 ao 9º ano do
Ensino Fundamental), se
reuniram no Teatro Barreto
Júnior, no Pina, para celebrar a
data, comemorada dia 11 de
agosto.
A programação reuniu
estudantes das Escolas
Professor Florestan Fernandes,
Escola Antônio Farias Filho,
Escola Luís Vaz de Camões,
Escola Professora Almerinda
Umbelino de Barros, Escola
Paulo VI, Escola Octávio de
Meira Lins e Escola de Tempo
Integral Divino Espírito Santo. Na

programação, uma série de
apresentações culturais animou
os presentes. Além das
apresentações oficiais, alunos
foram escolhidos para cantar no
palco.
O destaque da abertura ficou
por conta da apresentação da
Banda Paulo Freire, que
executou ritmos conhecidos do
grande público. Em seguida, o
coral da Escola Florestan
Ferdandes (Ibura), interpretou
canções como Trem Bala, da
cantora Ana Vilela, Ainda bem
de Marisa Monte e Hallelujah de
Leonard Cohen, transformando
o Teatro Barreto Júnior um
grande coral. Em outro
momento, alunas do Grupo
Experimental de Arte (GEA)
apresentaram um emocionante
número de dança.

Para fechar a programação, o
grupo de Maracatu Ogum Onilê
- projeto da Escola de Tempo
Integral Divino Espírito Santo
criado em 2014 como disciplina
eletiva - levou cultura e
representatividade aos palcos
do Barreto Júnior. A professora
Luciana Cavalcante conta que a
disciplina trabalhava temas
como o Afoxé explorando
questões como a musicalidade,
dança e representatividade.
“Este é um trabalho de
fortalecimento da nossa cultura.
Não é só tocar, aprendemos o
significado de cada toque,
trabalhamos a questão de
gênero, etc. Espero que esta
apresentação tenha sido
prazerosa para todos”, pontuou
a professora.

Estudantes participam de Oficina de
Metarreciclagem e Sustentabilidade

A oficina acontece na
sala de sustentabilidade
do CETEC mediante
agendamento da escola
através dos telefones
3355-4287/3355-5486.
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Os estudantes dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Josefina
Marinho participaram, nos dias
8 e 9 deste mês, da oficina de
metarreciclagem e
sustentabilidade, no Centro de
Educação, Tecnologia e
Cidadania (CETEC). O encontro
teve como objetivo conscientizar
e ensinar sobre ser sustentável,
além de facilitar o aprendizado
dos discentes dentro e fora da
sala de aula.
As crianças utilizaram livros de
histórias infantis, usados em
sala de aula, como referência

para reproduzir, com pinturas e
colagens de resíduos
tecnológicos em desuso, a
releitura de uma cena do livro.
“Hoje foi muito divertido, porque
a gente conseguiu aprender que
não pode jogar lixo no chão, a
cuidar do nosso planeta e ainda
brincou com as tintas e as
peças para montar nosso
desenho”, comentou Diogo
Ferreira da Silva, sete anos,
aluno do 2º ano.
Um dos temas trabalhados na
oficina foi “A ditadura da
beleza”, que teve como
propósito o fortalecimento da
aceitação pessoal das crianças,

além da quebra de paradigma
sobre o conceito de beleza. No
momento, os alunos também
assistiram ao documentário
“Lixo Extraordinário”, de Lucy
Walker, para discutir sobre a
importância e conscientização
da metarreciclagem.
A oficina acontece todos os dias
ou (de segunda a sexta-feira), na
sala de sustentabilidade do
CETEC, mediante agendamento
da escola. O agendamento
pode ser feito através do e-mail
tecnologiaesustentabilidade@ed
uc.rec.br ou telefone
3355-4287/3355-5486.

Prefeitura do Recife oferece Curso de
Sustentabilidade na Administração Pública

Foto: Ihonara Melo - Detec

Nos dias 13 e 14 de agosto, o
Centro de Educação Tecnologia
e Cidadania sediou o curso
Sustentabilidade na
Administração Pública,
oferecido em parceria entre a
Prefeitura do Recife, o Ministério
do Meio Ambiente e o Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente. Com a participação
de gestores dos poderes
Legislativo, Judiciário e
Executivo, o evento teve como
objetivo estimular os gestores a

incorporar princípios e critérios
da gestão ambiental nas
atividades rotineiras, proteção
do meio ambiente e redução de
gastos institucionais.

aprendizado adquirido para o
ambiente de trabalho, familiar e
círculos de amizades”, ressaltou
o Coordenador da Comissão
A3P, Nilo Pereira.

O evento abordou seis eixos
temáticos, tais como o uso de
recursos naturais,
gerenciamento de resíduos
sólidos e qualidade de vida no
ambiente de trabalho, entre
outros. “Através de um dos
eixos da A3P (Agenda Ambiental
na Administração Pública) de
sensibilização e capacitação
dos servidores, o curso serve
para cada vez mais mudar as
nossas atitudes e das outras
pessoas. O mais importante que
devemos levar de bagagem é a
necessidade de propagar todo o

Além da importância da
conscientização dos gestores
públicos, foi evidenciada a
utilidade de projetos
relacionados à metarreciclagem
na educação da rede municipal
de ensino do Recife. “A
metarreciclagem permite a
transformação de equipamentos
e lixos eletrônicos em arte, a
utilização desses equipamentos
para a construção de objetos de
robótica”, evidenciou o Diretor
Executivo de Tecnologia na
Educação, Francisco Luiz dos
Santos.

Prefeitura prorroga prazo das inscrições
para os Jogos Escolares do Recife
Educação. Os Jogos Escolares
são abertos para estudantes
devidamente matriculados nas
36 escolas municipais que têm
turmas de Anos Finais do
Ensino Fundamental.
Foto: Daniel Tavares - PCR

A Prefeitura do Recife prorrogou
o prazo das inscrições para os
Jogos Escolares do Recife
2018. Os interessados agora
têm até o dia 31 de agosto para
garantir a participação no
torneio realizado pela Secretaria
de Turismo, Esportes e Lazer,
em parceria com a Secretaria de

A adesão para participar da
competição escolar acontece na
Secretaria de Turismo, Esportes
e Lazer do Recife, na Gerência
de Esporte de Participação
Educacional, que fica no 7º
andar da Prefeitura do Recife.
Futsal, handebol, voleibol e
basquetebol fazem parte do
time das modalidades coletivas

dos jogos. Já as modalidades
individuais serão luta olímpica,
atletismo, badminton e natação.
Os Jogos Escolares do Recife
2018 acontecem entre
setembro e novembro deste
ano. As competições municipais
funcionam como etapa
classificatória para os Jogos
Escolares de Pernambuco
(JEPs) e, consequentemente,
para os Jogos Escolares da
Juventude, realizados pelo
Comitê Olímpico Brasileiro.
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