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Secretaria de

Educação
Escola Municipal São Cristóvão conquista
melhor resultado do IDEB entre escolas
de Anos Finais

A Escola Municipal São 
Cristóvão, localizada no bairro 
da Guabiraba, conquistou 
destaque no resultado do último 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), 
realizado em 2017. Com nota 
4,9, a unidade de ensino ficou 
em primeiro lugar na rede 
municipal de ensino do Recife 
entre as escolas de Anos Finais 
do Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano). Para celebrar o feito, a 
escola recebeu um quadro 
comemorativo entregue pelo 
Secretário de Educação do 

Recife, Alexandre Rebêlo. 
“Precisamos ressaltar os bons 
resultados”, comemorou.

A nota da escola cresceu de 
4,1, de 2015 para 4,9. Além 
disso, a unidade superou a 
projeção de nota 4,0 
estabelecida pelo MEC para o 
município. Para Maria José 
Lopes, gestora da escola, os 
resultados refletem o trabalho 
de equipe realizado na escola. 
“Não tem segredo para fazer um 
bom trabalho. Os professores e 
toda a equipe da escola estão 

envolvidos para proporcionar 
aos estudantes a melhor 
educação”, explicou.

Além de nove salas de aula, a 
escola ainda conta com 
laboratório de ciências e de 
informática, sala de recursos 
multifuncionais, de artes, 
biblioteca e quadra coberta. 
“Todos os espaços da escola 
são usados pelos estudantes. 
Fazemos com que a rotina deles 
seja dinâmica, isso ajuda no 
aprendizado”, pontuou Maria 
José.

Cerca de 1.000 estudantes de 
16 escolas da Rede Municipal 
de Ensino do Recife invadiram 
as ruas do Bairro do Recife na 
tarde do último dia 23 para a 
vivência da I Parada Estudantil 
do Recife, acontecimento que 
visou resgatar os desfiles cívicos 
e divulgar as produções 
pedagógicas realizadas nas 
escolas do Recife. A 
concentração e o início do 
evento aconteceram às 15h, na 
sede da Prefeitura do Recife, de 
onde a Parada saiu em direção 
ao Boulevard da Avenida Rio 
Branco e cuja culminância 

aconteceu no Marco Zero da 
cidade.

Animados por bandas e 
fanfarras de nove das escolas 
participantes, os grupos foram 
divididos em seis temáticas, 
todas ligadas ao tema Recife 
Capital do Nordeste e que gerou 
subtemas ligados ao conceito 
principal: Recife Multicultural, 
Veneza Brasileira, Recife dos 
Parques, Recife dos Museus, 
Recife Geração Z e Boi Voador. 
Cada escola, por sua vez, 
escolheu trabalhar os eixos e 
criar seus próprios subtemas. 

Assim algumas traziam 
cartazes, faixas e materiais que 
falaram de águas do Capibaribe, 
sobre Robótica e sobre as 
pontes do Recife, por exemplo.

Para Liane da Conceição Silva, 
12 anos, a estreia em desfiles 
cívicos, a experiência foi única. 
“Resolvi participar porque a 
professora me chamou e é uma 
emoção muito grande porque 
gosto de tudo que esteja ligado 
à música”, revelou a estudante 
da escola Arquiteto Alexandre 
Muniz. 

Bairro do Recife foi palco de I Parada Estudantil
do Recife
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Estudantes têm tarde com escritores
pernambucanos

No último dia 19, os jardins da 
casa que abriga a União 
Brasileira dos Escritores (UBE) 
em Casa Forte, ficaram floridos, 
mas de alunos da rede 
municipal de ensino do Recife. 
Mais de 80 estudantes dos 5º 
anos das Escolas Municipais 
Diná de Oliveira (Iputinga) e 
Severina Lira (Tamarineira), 
participaram de uma tarde 
cultural com renomados 
escritores pernambucanos.

As crianças participaram da 
ação Conversa ao Pé do Livro, 
realizado pelo Programa Manuel 
Bandeira de Formação de 
Leitores, da Secretaria de 
Educação do Recife, que tem 

como objetivo possibilitar aos 
estudantes vivências e emoções 
e experiências leitoras pelo 
acesso às instituições da 
literatura brasileira. 
 
Com a plateia recheada de 
escritores, as escolas 
prepararam belas homenagens. 
As estudantes Analu Medeiros 
(11) e Kauany Silva (10) da 
escola Diná de Oliveira, 
recitaram poesia em 
homenagem a UBE. As alunas 
comentaram sobre a tarde 
agradável e ainda falaram sobre 
a importância da leitura. “Gosto 
muito de poesia. É muito 
importante ler e é lendo que 
vamos nos desenvolver e 

escrever melhor, além de nos 
preparar para a vida”, 
confidenciaram. A Escola 
Severina Lira preparou uma 
contação de história para os 
colegas. Acompanhando a 
leitura, as alunas fizeram uma 
apresentação teatral com 
bonecos. 
 
Para Geraldo Ferraz, escritor e 
coordenador da UBE momentos 
como esses, de troca com as 
crianças, são importantes para 
formar futuros leitores. “Essas 
crianças são a certeza de que 
teremos continuidade. Parabéns 
ao Projeto Manuel Bandeira por 
valorizarem a leitura”, afirmou o 
escritor.
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Gincana pedagógica da Escola Dom Bosco
resgata valores cidadãos

Foi com muita animação e 
alegria que os estudantes, 
professores e dirigentes da 
Escola Municipal de Tempo 
Integral Dom Bosco, de Jardim 
São Paulo, encerraram, no 
último dia 24, os 15 dias de 
competições da 1ª Gincana 
Solidária da unidade de ensino. 
Com o tema “Semeando 
valores, colhendo atitudes”, o 
evento envolveu todos os 413 
alunos de Anos Finais do ensino 
fundamental – do 6º ao 9º ano. 

Divididos em 13 equipes, eles 
cumpriram diversas tarefas 
educativas ligadas ao resgate da 
cidadania e valorização do 
aprendizado.

A taxa de inscrição foi a doação 
de alimentos não perecíveis e 
produtos de limpeza e higiene, 
com a arrecadação de cerca de 
três toneladas. O material será 
doado para o abrigo de idosos 
Cristo Redentor (Curado) e mais 
duas instituições filantrópicas 
ainda não escolhidas.

Rouca de tanto vibrar e gritar 
durante as apresentações das 
tarefas, Beatriz Vitória, de 12 
anos, da equipe “Igualdade”, era 
só alegria. “Achei essa gincana 
muito legal e gostei de 

participar. A cada apresentação 
de um novo grupo, a gente 
aprendia um pouco mais. Foi 
muito motivador e ajudou 
bastante para a aproximação 
dos colegas e o aumento da 
autoestima de muita gente”, 
ressaltou.

A 1ª Gincana Solidária da 
unidade da EMTI Dom Bosco foi 
vencida pela equipe “Ética”, 
formada por alunos do 6º ano 
C. Em segundo lugar, ficou o 
grupo “Amor” (8º A) e em 
terceiro a equipe “Justiça” (9º B). 
Os alunos classificados em 
primeiro abocanharam o prêmio, 
que é uma viagem especial, 
com data e local ainda não 
definidos.
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Revista Rede de Aprendizagens abre chamada
para submissão de artigos científicos

Já está aberta a chamada para 
submissão de resumos, relatos 
de experiência e artigos 
científicos para a revista Rede 
de Aprendizagens, publicação 
da Secretaria de Educação do 
Recife. As submissões devem 
ser realizadas pelo site 
rededeaprendizagens.recife.pe.g
ov.br, até o dia 5 de outubro.

Até o final deste ano serão 
publicadas duas revistas, uma 
com o tema “Educação e 
Tecnologia: olhares para a 
escola do futuro” e a outra 
“Pesquisa e Educação: a 
formação do jovem 
pesquisador”. Na modalidade 
“resumos” deverão ser 
submetidos os textos resumos 
de teses, dissertações ou 
monografias já publicadas; já a 
modalidade “relatos de 
experiências”, prevê textos que 
abordem experiências 
educativas de acordo com um 
dos temas das revistas; por fim, 
os “artigos científicos” são 

textos que apresentem 
resultados de pesquisa 
acadêmica na área de 
educação, preferencialmente 
abordando o tema da edição.

Disponível em plataforma online, 
a revista recebe textos de 
professores da rede municipal 
de ensino do Recife e de 
profissionais da educação de 
outras redes de ensino. Para 
submeter o trabalho é 
necessário fazer o cadastro no 
site da revista e em seguida, no 
link “Página do Usuário”, 
acompanhar o passo a passo 
até a submissão do trabalho.

O evento visou 
resgatar os desfiles 
cívicos e divulgar as 
produções culturais 
das escolas


