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Rede municipal do Recife comemora maior
crescimento percentual referente às escolas
de Anos Finais entre capitais no IDEB 2017
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O Ensino Fundamental das
escolas municipais do Recife
cresceu acima da média das
capitais brasileiras e, nos Anos
Finais, foi o maior crescimento
percentual entre as capitais do
país. Essas foram algumas das
constatações após a publicação
do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb)
2017. A rede, formada por 309
unidades de ensino e pouco
mais de 90 mil estudantes
superou a meta estabelecida
pelo Governo Federal para Anos
Iniciais (era 4,9 e alcançou 5,0)
e, nos Anos Finais, apresentou o
maior crescimento percentual
entre as capitais do país,

saltando de 3,5 para 4,1, um
incremento de 17% em relação
à avaliação precedente, de
2015.
O desempenho das escolas de
Anos Iniciais superou a meta
estabelecida e apresenta
crescimento constante desde
2013. Já nos Anos Finais, Recife
foi o município que apresentou
maior evolução percentual entre
as capitais no país, com um
crescimento de 17% (saltou de
3,5 para 4,1). A aposta no
protagonismo dos estudantes
dessa modalidade de ensino
tem dado resultados
animadores. “O estímulo a

atividades como a Feira de
Conhecimentos, os Clubes de
Robótica, Rádio e Cinema e as
Olimpíadas de Jogos Eletrônicos
tem possibilitado o
desenvolvimento do raciocínio
lógico e o incentivo à produção
científica, que já levaram mais
de 150 de nossos estudantes a
apresentarem projetos e
disputarem campeonatos fora
do nosso Estado e no exterior”,
pontuou o secretário.

XXIV Colóquio estimula professores a
desenvolver pesquisas científicas
com estudantes
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Com o tema “A Formação do
Jovem Pesquisador: O Estado
da Arte”, o XXIV Colóquio de
Pesquisa e Inovação em
Educação foi realizado no dia 03
de setembro, na Escola de
Formação de Educadores do
Recife – EFER. Cerca de 50
professores da rede municipal
de ensino do Recife
participaram do encontro.
Maura Lima, professora da
equipe do Núcleo de Pesquisa,
ressaltou a importância de
incentivar a prática da pesquisa
entre os jovens. “A formação de

um pesquisador vem desde os
Anos Iniciais, e até na Educação
Infantil. Depende apenas da
forma como o professor conduz
a questão da aprendizagem,
direcionando para o formato de
pesquisa”, explicou.
A professora de Geografia Ana
Maria Paula Freire mostrou a
execução de seu trabalho em
sala com os estudantes da
Escola Municipal Octávio de
Meira Lins. Ela relatou que faz
questão de aguçar a
curiosidade dos alunos e depois
vai a campo aplicar tudo o que

foi estudado. “Se não for com
curiosidade, a ciência não se
estabelece na escola”,
enfatizou.
A formadora e professora da
Escola Municipal Padre Antônio
Henrique, Cátia Cristina Soares,
relatou a relevância do Colóquio.
“Nós formadores estamos
sendo favorecidos por conhecer
a experiência exitosa dela (Ana
Maria) em sala de aula. Trouxe
ideias para produzir em sala
também trabalhos científicos”,
ressaltou.

Projeto da Prefeitura do Recife conquista
primeiro lugar em prêmio nacional de
Melhores Práticas Sustentáveis

Um dos objetivos do
prêmio é dar visibilidade
às iniciativas de
responsabilidade
socioambiental
implementadas na
administração pública
Foto: A3P - Divulgação

A Secretaria de Educação do
Recife, por meio da Diretoria
Executiva de Tecnologia na
Educação (DETEC) conquistou
o primeiro lugar do 7º Prêmio
A3P de Melhores Práticas,
realizado pelo Ministério do Meio
Ambiente, em Brasília. A DETEC
ganhou na categoria Gestão de
Resíduos Sólidos, com o projeto
“Centro de Educação,
Tecnologia, Inovação e
Sustentabilidade – CETIS).
(Destinação de componentes de
computadores usados para
projetos educacionais).

A proposta visa adotar novas
práticas de destinação dos
resíduos tecnológicos, com
aprendizagens significativas e
incentivo à pesquisa, que
ampliam o conhecimento da
comunidade escolar sobre
práticas sustentáveis e cultura
de reuso. Diretor-executivo de
Tecnologia na Educação,
Francisco Luiz dos Santos,
comemora a conquista. “Pela
primeira vez o Recife conquistou
um Premio A3P. Diante de
projetos milionários,
conseguimos mostrar, ao invés
de valor financeiro, valor no

futuro, que foi investir nas
crianças que vão trabalhar neste
mundo de forma mais
sustentável”, destacou o diretor.
O prêmio tem por objetivo dar
visibilidade às iniciativas de
responsabilidade socioambiental
implementadas na
administração pública e
estimular a replicação das ações
bem-sucedidas, reconhecendo
o mérito das atividades
promovidas pelos órgãos
públicos na prática da A3P
durante o ano de 2017. Ao todo
12 instituições foram premiadas.

Escola Municipal Lagoa Encantada recebe
destaque por desempenho no Ideb 2017
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É no coração da Zona Sul do
Recife que está encravada a
unidade de ensino da rede
municipal que obteve a maior
nota do Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica 2017, com 6,7, que
suplantou a meta estabelecida
pelo Governo Federal em 34%

(era de 5,0 pontos). Para
celebrar o desempenho, a
Escola Municipal Lagoa
Encantada obteve, na manhã
desta terça-feira (11 de
setembro), um quadro
comemorativo para estampar
nas paredes o resultado que é
fruto de um esforço coletivo da
equipe escolar. O quadro foi
entregue em mãos pelo
secretário de Educação,
Alexandre Rebêlo, que
aconselhou: “Separe uma
parede grande para afixar os
próximos”.

A brincadeira possui mais do
que fundamento. Também foi a
Escola Municipal Lagoa
Encantada que obteve o maior
desempenho de Anos Iniciais na
rede no Ideb 2015, com 6,1
pontos, enquanto sua meta era
de 4,7. O crescimento é ainda
superior ao da rede de Anos
Iniciais como um todo, que
saltou de 4,2 para 5,0, o que
representa um crescimento de
9%, superando a meta
estabelecida para as escolas de
1º a 5º anos (era de 4,9).

Noite de teatro, dança e música no aniversário
da Escola de Artes João Pernambuco
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Na noite do último dia 24, a
Escola de Artes João
Pernambuco, na Várzea, abriu
as portas de seu teatro para
uma noite festiva em
comemoração aos 27 anos de
fundação da unidade, única
escola pública com as quatro
linguagens artísticas à

disposição da população:
dança, artes cênicas, música e
artes plásticas. A cerimônia
marcou a entrega de 156
instrumentos, maior volume já
entregue à escola, com
investimentos da ordem de R$
1,4 milhão.
A noite foi marcada por
apresentações culturais de
teatro, música e dança
realizadas por estudantes e
ex-estudantes da unidade, além
do grupo Mocambo, quarteto
de cordas formado por violinos
viola e violoncelo e pelo

Maracatu Real Várzea do
Capibaribe.
Além dos instrumentos
recebidos, a escola passou por
recente requalificação de
cobertura e dos muros que a
circundam com investimentos
da ordem de R$ 89 mil. Aberta a
pessoas de todas as idades,
atualmente a Escola de Artes
João Pernambuco promove
cursos gratuitos nos turnos da
manhã, tarde e noite para mais
de 1.000 alunos.

Geraldo Julio
Prefeito do Recife

Heitor Pontes
Projeto gráfico

Endereço
4º andar Prefeitura do Recife
Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro
do Recife, Recife-PE
CEP: 50030-903

Luciano Siqueira
Vice-prefeito do Recife

Izabella Moreira
Edição

Alexandre Rebêlo
Secretário de Educação

Flavia Araújo
Publicitária

Contato
Funcionamento: das 8h às 18h
Fone: 3355.9175

Carlos Eduardo Santos
Chefe do Gabinete de Imprensa

Laís Mira
Nina Mattos
Designer

Marcella Sampaio
Revisão
Cáthia dos Santos
Iara Lima
Jéssica Pinheiro
Otávio Dias
Redação

Abel André da Silva
Elizabeth Luz
Ihonara Melo
Mahavir Simas
Maria Luiza Miranda
Rhayssa Souto Maior
Estagiários

