
Escola Municipal General Emídio Dantas Barreto
recebe livros ampliados para estudantes com
comprometimento visual

A Secretaria de Educação, por 
meio do Núcleo de Tecnologia 
Assistiva, entregou, no último 
dia 10 de outubro, 11 livros 
didáticos e paradidáticos, 
impressos em papel A3 para 
serem utilizados por estudantes 
com baixa visão do 4º ano da 

Escola Municipal General Emídio 
Dantas Barreto. A ação tem 
como objetivo garantir o acesso 
à informação de todos os 
estudantes da rede, atendendo 
as suas necessidades.

Para Naidja Laureano, técnica 
pedagógica do Núcleo de 
Tecnologia Assistiva, permitir 
que os estudantes consigam 
entender o conteúdo previsto na 
grade curricular é gratificante. 
“Com os livros ampliados os 
estudantes com baixa visão 
podem, assim como os outros 

alunos, participar das leituras e 
compreender o que está sendo 
passado sem dificuldades”, 
comentou Naidja.

A professora da Sala de 
Recursos Multifuncionais, Maria 
Teresa, disse que está muito 
feliz com a realização desse 
trabalho. “Os livros ampliados 
garantem mais conforto para os 
estudantes com baixa visão. 
Desta forma eles estão 
realmente incluídos no processo 
de aprendizagem”, avaliou.
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Secretaria de

Educação
Cerimônia marca entrega de cinco mil
notebooks para professores da rede

Na noite do último dia 16, um 
auditório repleto marcou a noite 
de cerimônia de celebração ao 
dia do Professor e o anúncio da 
entrega de cinco mil notebooks 
para os profissionais do corpo 
docente da rede de ensino do 
Recife. A iniciativa, que faz parte 
do Programa Professor@.com, 
teve investimentos de mais de 
R$ 12 Milhões e visa ampliar as 
ferramentas pedagógicas para 
os professores, bem como 
ampliar a produção cultural e 
pesquisa dos profissionais da 
Educação do Recife. O evento 
aconteceu no Armazém 14, no 
Bairro do Recife, e a 
culminância da noite aconteceu 
com uma apresentação cultural 
de Maestro Spok.

Os equipamentos adquiridos 
foram pensados especialmente 
para a classe devido a peso, 
dimensões e softwares. Entre os 
programas já instalados, o 
NDVA, leitor de tela livre para 
Windows destinado a pessoas 
com deficiência visual, editores 
de áudio e vídeo, programas 
destinados à Educação Infantil, 
Fundamental e outros 
destinados a programas da 
Secretaria de Educação como o 
Programa de Letramento do 
Recife (PROLER), Robótica na 
Escola e #Ondatec, entre 
outros.

Para Paula Pavão, professora da 
escola Nossa Senhora da 
Penha, em Boa Viagem, o 
notebook também vai facilitar a 

atualização do Diário de Classe 
On line. “A tecnologia é sempre 
uma boa forma de levar 
conhecimento para dentro de 
sala de aula. O planejamento da 
aula vai ficar mais fácil, 
podemos também utilizar 
vídeos, por exemplo, com o 
notebook”, pontuou.

O secretário de Educação do 
Recife, Alexandre Rebêlo, 
analisa a aquisição dos 
equipamentos como uma 
ferramenta pedagógica capaz 
de otimizar o processo de 
ensino-aprendizagem. “Esse é 
mais um investimento feito na 
qualificação do ensino da nossa 
cidade para proporcionar aulas 
ainda mais atraentes no dia a 
dia”, destacou Rebêlo.
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Aluno de escola municipal do Ibura vence
concurso “Ler Mais 2018”

O estudante da Escola 
Municipal Poeta Paulo Bandeira 
da Cruz (Ibura), Vitor Chimenes, 
de nove anos, foi o grande 
vencedor do concurso municipal 
“Ler Mais 2018” promovido pela 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura do Recife. A escolha 
do campeão entre sete finalistas 
de sete escolas da rede 
aconteceu na manhã do último 
dia 22, no auditório da Escola 
de Formação de Educadores 
Professor Paulo Freire, na 
Madalena, e reuniu cerca de 
300 pessoas, entre estudantes, 
educadores e pais de alunos. 
Realizado pelo 3º ano 
consecutivo, o concurso visa 

incentivar o hábito da leitura 
entre estudantes do 3º ano do 
Ensino Fundamental, na faixa 
etária dos oito aos nove anos.  
 
Responsável pela entrega de 
uma bicicleta, premiação para o 
estudante campeão, o 
secretário de Educação, 
Alexandre Rebêlo, destacou a 
importância do evento para o 
fortalecimento do ensino. 
“Trata-se de uma iniciativa muito 
importante para fomentar o 
gosto pela leitura e ajudar no 
processo de aprendizagem dos 
nossos estudantes”, destacou o 
secretário, lembrando que dois 
mil alunos de 99 escolas 

participaram do concurso e que 
os sete nomes saíram de etapas 
eliminatórias realizadas nos 
últimos três meses no próprio 
Paulo Freire.
 
Olhos fixos na linda bicicleta que 
acabara de ganhar, Vitor 
Chimenes disse que não 
esperava vencer o concurso. 
“Foi uma surpresa e estou muito 
feliz”, ressaltou. O menino disse 
também que costuma ler mais 
na escola do que em casa e que 
prefere livros de aventura. 
“Quando pego um livro bom, 
leio todo até no mesmo dia”, 
explicou. 

Foto:  Lu Streithorst - PCR

Centro Cultural dos Correios sedia II edição
do Encontro Municipal de Audiovisual na 
Educação

Nos dias 22 e 23 de outubro, o 
Centro Cultural dos Correios, no 
Bairro do Recife, virou polo da II 
edição do Encontro Municipal 
de Audiovisual na Educação 
(EMCINE). Durante os dois dias 
de evento, mais de 940 alunos 
participaram da exibição de 290 
curtas-metragens, desafios de 
HQ e Hip HOP, mostra 
competitiva de metarreciclagem, 
palestras sobre dublagens e 
outras apresentações.

Para o EMCINE, a Secretaria de 
Educação trouxe especialistas 
de São Paulo como Bruno 
Sangregório, paulistano que 
empresta sua voz a 

personagens de seriados como 
Game Of Thrones e Walking 
Dead. Ao lado de Andressa 
Bodê, Bruno ministrou palestra 
de dublagem e oficina de 
produção de videoclipe. 
Andressa, por sua vez, 
empresta a voz a personagens 
de seriados como Girls e Doctor 
Who. Gutemberg Lins, dublê de 
cena especialista em Kung Fu e 
coreografia de lutas também 
promoveu uma palestra sobre a 
profissão e ministrou workshop 
sobre técnicas de luta.

Para o Secretário de Educação 
do Recife, o EMCINE é uma 
excelente oportunidade de 

socializar experiências e 
fomentar o protagonismo jovem. 
“A utilização de tecnologias para 
promover o protagonismo juvenil 
é uma política prioritária na rede. 
Clubes de Cinema, Rádio e 
Robótica, bem como 
Olimpíadas de Jogos Digitais 
Escolares são ferramentas 
pedagógicas utilizadas para 
estimular os estudantes a 
desenvolverem habilidades 
essenciais como a capacidade 
de realizar trabalho em equipe, a 
superação de desafios e até 
mesmo de frustrações”, 
pontuou Rebêlo.
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Os alunos participaram 
da exibição de 
curtas-metragens, 
desafios de HQ e Hip 
Hop e palestras sobre 
dublagem

Culminância do projeto Estudante
Protagonista 2018 reúne alunos e 
educadores no Teatro Luiz Mendonça

O teatro municipal Luiz 
Mendonça, no Parque Dona 
Lindu, em Boa Viagem, foi 
palco, no último dia 16, das 
apresentações culturais e 
pedagógicas da educação 
infantil na faixa etária dos três 
aos cinco anos, produzidas 
dentro do projeto Estudante 
Protagonista 2018. Alunos, 
professores e coordenadores 
pedagógicos de nove unidades 
de ensino produziram peças de 
teatro, música e dança 
utilizando como temática “O 
fantástico mundo da 
imaginação”, dentro das ações 
do ano letivo “Ler para sonhar, 
escrever para criar”.

As apresentações envolveram 
cerca de 200 crianças, que não 

se intimidaram diante de uma 
plateia de mais de 400 pessoas, 
formada principalmente por pais 
e coleguinhas. A Escola 
Municipal 14 Bis, de Boa 
Viagem, apresentou o musical 
“Fulô de Mandacaru”, já o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Nosso Senhor 
Jesus do Bonfim (Estância), 
levou para o palco o teatro 
musicado “O circo”, enquanto o 
CMEI Brasília Teimosa “invadiu” 
o teatro com “pequenos 
animais” da “A arca de Noé”.
 
O público também foi brindado 
com a peça “Eu conto de cá, tu 
contas de lá”, do CMEI Bernard 
Van Leer (Brasília Teimosa), além 
do musical “Cantiga folclórica 
meu boi”, do CMEI Eduardo 

Campos (Cohab), a história da 
“Princesinha Arabela mimada 
que só ela”, apresentada pelos 
alunos do CMEI Estrela da 
Manhã, da Imbiribeira e o teatro 
musicado “Brincadeiras no 
Sítio”, produzido por alunos e 
educadores do CMEI 08 de 
Março, do Ibura. 
 
As pequenas alunas do CMEI 
Mãezinha do Coque, Saphira 
Luiza e Esther Cavalcanti, de 
quatro anos, esbanjavam alegria 
após apresentarem no palco o 
musical “O folclore brasileiro”. 
Esther foi a sereia Iara, da lenda 
do mesmo nome. “Foi muito 
legal ser sereia. Cantei bastante 
e só não pude dançar porque 
meus pés eram rabo de peixe”, 
explicou sorrindo.

Foto: Wesley D' Almeida - PCR

As apresentações 
culturais e pedagógicas 
da educação infantil 
foram produzidas 
utilizando como 
temática “O fantástico 
mundo da imaginação”
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