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Estudantes da rede municipal do Recife
conquistam medalhas na regional da
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)
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Alunos da rede municipal de
educação do Recife
conquistaram quatro das cinco
vagas na etapa regional da
Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR), realizada na Escola
Técnica Estadual Jurandir
Bezerra Lins, em Igarassu, no
último dia 30. As conquistas
garantem vaga na OBR
nacional, que será realizada de
6 a 9 de novembro, no Centro
de Convenções de João
Pessoa, na Paraíba. No total, a
rede abocanhou quatro das
cinco vagas disponíveis para a
etapa nacional.
Das vagas conquistadas, duas
ficaram com o Nível 1 e duas
vagas com o Nível 2. No Nível 1
a rede municipal ficou com o
primeiro e o segundo lugares
com as equipes DMC Evolution
(E.M. Padre Henrique)
eDestruidores (E.M. Paulo VI),
respectivamente. Já no Nível 2,
a equipe The Hackers (UTEC
Nóbrega) conquistou a primeira
colocação e a Eagles Robotics
(Utec Gregório Bezerra) levou o
terceiro lugar. As quatro equipes

vão representar Pernambuco na
competição nacional.
Além das vagas para a disputa
nacional, foram entregues
prêmios extras nas categorias
Robustez, Designer, Inovação,
Dedicação e Programação para
os dois níveis da competição. A
categoria Maker foi entregue
apenas no nível 2.

3º Fire Robot
E.M. Hugo Gerdau

Esse ano, a etapa estadual
também teve o nível 0,
modalidade de apresentação na
qual a equipe ganha botons à
medida que o robô vence
desafios. A equipe da UTEC
Largo Dom Luiz foi a
representante nesta categoria
ganhando os 3 botons do
desafio.

Prêmios Extras:

Resultado da Etapa Estadual
da OBR

Nível 2
1º The Hackers
UTEC Nóbrega
3º Eagles Robotics
Utec Gregório Bezerra

Nível 1
Inovação: Os Guerreiros (E.M.
André de Melo)
Programação: La Casa de Lego
(E.M. Arraial Novo do Bom
Jesus)
Melhor equipe escola pública:
Robô em Ação (E.M. Antônio
Heráclio)
Nível 2

Nível 1
1º DMC Evolution
E.M. Padre Henrique
2º Destruidores
E.M. Paulo VI

Designer: Guerreiros da Lego
(E.M. Rodolfo Aureliano)
Programação: G2 Robotic
(UTEC Santo Amaro)
Maker: Hi Technic (UTEC Sítio
Trindade)

Creche São João ganha inédito Ecocantinho
dedicado ao meio ambiente e leitura
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No último dia 4, foi celebrado o
Dia da Natureza, data que
fomenta uma reflexão acerca do
futuro que desejamos para o
planeta e o impacto que as
ações individuais podem causar.
Na Macaxeira, a creche
Municipal São João marcou a
data com a inauguração de um
projeto inédito que reuniu
sensibilização ambiental e
fomento à leitura com a
inauguração de um
Ecocantinho: local de
acolhimento onde as crianças
poderão desfrutar de um
ambiente de leitura e de um
jardim suspenso.
A inauguração do espaço
seguiu uma tendência presente

em toda a rede municipal. A
Política de Ensino da Rede tem
como princípio uma vinculação
estreita entre os processos
educativos e a realidade vivida,
numa perspectiva integradora
das relações
sociedade-natureza. O eixo do
Meio Ambiente e Educação da
política de ensino do Recife visa
construir a cidadania ambiental
e planetária.
No ecocantinho, construído pela
comunidade escolar, plantas e
vasos dividem o espaço com
livros e brinquedos. Na
confecção, materiais de
metarreciclagem, pneus velhos
e vasos reciclados criaram um
espaço lúdico e de muita

informação para os futuros
leitores. “Durante todo o ano
trabalhamos a questão do meio
ambiente, da reciclagem e
apesar deles serem muito
pequenininhos, acreditamos que
é a partir de agora que
podemos criar uma consciência
ambiental. Hoje eles entendem
onde moram, o que pode
acontecer se não cuidarmos do
lugar onde vivemos e ficamos
muito felizes com o resultado ”,
comemorou a professora Elaine
Monteiro, que também destacou
o apoio da Escola Ambiental
Águas do Capibaribe e do
Centro de Educação, Tecnologia
e Cidadania (Cetec) para a
realização do projeto.

Estudantes da Escola Nadir Colaço representam
o Recife em feira de ciências no Paraguai
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Entre os dias 1 e 5 de outubro,
três estudantes da Escola
Municipal de Tempo Integral
Nadir Colaço (Casa Amarela)
representaram a rede de ensino
do Recife na Feira Internacional
de Ciências e Tecnologias –
CIENCAP, em Assunção, no

Paraguai. Os alunos Rhudá
Vinicius Santos (14), Cássia
Christine de Souza (16) e
Danielle da Silva (14), orientados
pela professora orientadora
Vanderlea de Oliveira
apresentaram o projeto “Piano
de Garrafas: uma ideia
sustentável para o meio
ambiente”.
O projeto tem como objetivos
demonstrar a utilidade didática
da confecção e uso do piano de
garrafas como recurso
pedagógico para a

aprendizagem musical e
científica no Ensino
Fundamental e incentivar a
reutilização de materiais e a
preservação do Meio Ambiente.
“O trabalho vem desde 2016 e
surgiu com a paixão dos alunos
por música e pela curiosidade
de como as notas soavam mais
graves ou menos graves, com o
desejo também de proteger o
meio ambiente”, contou
Vanderlea, professora de Língua
Portuguesa.

Grupo Tapete Voador garante manhã divertida
para estudantes
Nova Descoberta, participaram
do projeto “Outras Palavrinhas”.
A ação faz parte do mote
principal do ano letivo da rede
municipal de ensino do Recife
em 2018, “Ler para sonhar,
escrever para criar”.

Amazonas, ou sobre a
Vitória-Régia, planta aquática
típica da Região Amazônica, e
muitas outras fábulas.

Na apresentação, muita música,
interpretação e lendas populares
da Amazônia. As crianças
embarcaram no mundo em
histórias como a criação da
noite pelos índios da Amazônia,
sobre a origem do Rio
Ayakamaé, conhecido como Rio

O Projeto “Outras Palavrinhas”
consiste em ações voltadas à
contação de histórias realizado
pelo Grupo Tapete Voador. Nas
apresentações, o repertório é
repleto de lendas, mitos e
contos do mundo todo que são
guardados num Balaio Mágico
que só liberta as histórias
quando o público descobre as
palavras mágicas.
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Muita alegria e empolgação
marcaram a apresentação do
Grupo Tapete Voador, no Teatro
Arraial Ariano Suassuna na Boa
Vista, no último dia 26 de
setembro. Mais de 40 alunos da
Escola Municipal Professor
Moacyr de Albuquerque, de
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