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Secretaria de

Educação
Olimpíadas de Jogos Digitais da Prefeitura
do Recife movimentam Paço Alfândega

Torcida organizada, gritos de 
guerra e muita animação. Este 
foi o cenário da finalíssima da 2ª 
edição das Olimpíadas de Jogos 
Digitais e Educação (OJE), que 
reuniu 300 estudantes de sete 
escolas da rede municipal de 
ensino nas dependências do 
Paço Alfândega, no Bairro do 
Recife, no último dia 19. A 
disputa envolveu mais de 10 mil 
estudantes de Anos Finais (6º ao 
9º anos) ao longo do Ano Letivo 
e o ápice da disputa reuniu 42 
alunos de equipes de sete 
escolas e outros 250 na torcida. 
O título foi abocanhado pela 
equipe Fire Robot, da Escola 
Hugo Gerdau (San Martin). 

No resultado final, a equipe 
Poeta Digital, formada por 
estudantes da Escola Municipal 
Poeta Jonatas Braga (Campo 
Grande), levou o terceiro lugar e 
a equipe The Warriors, da 
Escola Padre Antônio Henrique 
(Derby) ficou em segundo lugar. 
No primeiro lugar do pódio em 

uma disputa acirrada de virada, 
os estudantes da Hugo Gerdau 
(San Martin) levaram a melhor e 
conquistaram o prêmio máximo. 
A equipe, intitulada Fire Robot, 
levou pra casa premiações para 
estudantes e o professor aliado. 
Cada aluno levou para casa um 
tablet e o profissional ganhou 
um final de semana para a 
família em hotel. 

Na equipe vencedora, o 
resultado foi mais do que 
comemorado. Edson Cristiano 
Matias, 12 anos, estava feliz 
com o resultado em sua 
primeira disputa na OJE. 
“Estamos treinando há dois 
meses e fiquei interessado na 
aprendizagem”, pontuou. E foi a 
casa de Filipe Araújo Falcão (13 
anos), também integrante da 
equipe, que serviu de ponto de 
encontro e apoio para o time 
praticar, pois possui 
computador e Internet na 
residência. “Achei muito legal os 
Enigmas e a gente se reunia 

pelo menos uma vez por 
semana para treinar“, revelou. 
Já Cauã Victor Isidoro (15) 
entregou que a parte mais difícil 
para o time foi justamente 
estudar. E o que ele pretende 
fazer com o equipamento 
eletrônico? “Jogar”, respondeu 
sem titubear. 

Para o secretário de Educação 
do Recife Alexandre Rebêlo, 
iniciativas como a OJE fazem 
parte dos esforços contínuos da 
Prefeitura para otimizar o 
desempenho dos estudantes 
em classe e proporcionar 
melhores chances para o futuro. 
“A OJE é mais um investimento 
que nós temos feito para a 
construção de uma escola cada 
vez mais atrativa para nossos 
estudantes”, revelou. Também 
participaram da final as equipes 
das escolas Sociólogo Gilberto 
Freyre (2 Irmãos), Professor Nilo 
Pereira (Casa Amarela), Karla 
Patrícia (Boa Viagem) e Maria de 
Sampaio Lucena (Ibura).
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Gestores e coordenadores pedagógicos
participam de formação em “Rede Integrada”
A Secretaria de Educação do 
Recife realizou na última 
segunda-feira (19) uma 
formação em Rede Integrada 
para gestores e coordenadores 
pedagógicos. O evento ocorreu 
no auditório do Hotel 
Jangadeiro, em Boa Viagem, e 
contou com a presença de 500 
participantes. Além de gestores 
e coordenadores, também 
estavam presentes diretores 
executivos, gerentes e equipes 
técnico-pedagógicas da 
Secretaria.

A formação teve como objetivo 
construir uma ação integrada 
entre gestores e coordenadores 

pedagógicos com foco nas 
funções específicas de cada um 
para melhor desenvolvimento 
das unidades da rede municipal 
de ensino do Recife. As 
palestrantes Rejane Maia e 
Renata Gabriel, falaram sobre A 
Prática da Liderança na Gestão 
Escolar, O Papel da 
Coordenação na Gestão do 
Processo Pedagógico nas 
Escolas e A Escola como uma 
Comunidade de Aprendizagem, 
respectivamente. 
 
Ana Gomes, coordenadora 
pedagógica, ressaltou a 
importância da formação para a 
mobilização e o fortalecimento 

dos processos pedagógicos. "É 
de suma importância, para nós, 
formações como essa, onde 
podemos fortificar cada vez 
mais o nosso trabalho dentro 
das escolas, trazendo melhorias 
para todos", avaliou.
 
O encontro ainda realizou uma 
oficina com a temática "Desafios 
do (a) coordenador (a) e do (a) 
gestor(a) e seu enfrentamento 
integrado com o foco na 
qualidade do projeto 
pedagógico da escola".
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Escola de Formação Prof. Paulo Freire Recebe
Exposição da III Ciranda Literária da
Educação Infantil

Entre os dias 13 e 20 de 
novembro, a Escola de 
Formação de Educadores do 
Recife- EFER foi palco da 
Exposição da III Ciranda Literária 
da Educação Infantil.

A exposição  surgiu como um 
espaço de socialização de 
atividades pedagógicas com 
foco na literatura infantil a partir 
das obras do Programa 
Brinqueducar, que buscou dar 
visibilidade à interação das 
crianças desde a creche até o 
grupo 5 da Educação Infantil. 
Sessenta unidades escolares 

trabalharam durante o ano 
elaborando os projetos, número 
que superou as expectativas, 
pois, no primeiro ano apenas 
vinte unidades participaram.

Os trabalhos foram produzidos 
com materiais recicláveis, 
muitas imagens e brinquedos, 
representando os livros lidos 
pelos alunos. Os docentes 
fazem essa mediação entre a 
criança e a leitura. A partir desse 
momento ela começa a ser 
atraída pelo livro e desenvolve a 
imaginação e a criatividade, 
aumentando o potencial de fala 

e de argumentação.

“É importante mostrar esse 
potencial que os nossos 
professores têm de reconhecer 
e viabilizar os trabalhos das 
crianças nas unidades, que 
muitas vezes não é mostrado a 
outros professores. Aqui eles 
podem mostrar os seus 
trabalhos e dar ideias para os 
outros colegas de profissão,” 
ressaltou Jackelane Barros, da 
equipe da Divisão de Educação 
Infantil.
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A Secretaria de Educação do Recife promove
palestra e exposição no REC’n’Play

A Secretaria de Educação do 
Recife promoveu, no último dia 
7, a palestra “Tecnologia 
Assistiva e Inclusão”, ministrada 
pelas professoras Adilza Gomes 
e Naidja Laureano, do Núcleo 
de Tecnologia Assistiva, no 
Porto Social, Bairro do Recife. O 

encontro fez parte da 
programação do REC ’n’play, 
evento voltado para 
experiências digitais criativas, 
com palestras, oficinas e 
debates que abordaram 
assuntos tecnológicos.

As professoras apresentaram as 
ferramentas de acessibilidade 
usadas na rede municipal de 
ensino do Recife, nas salas 
bilíngues e pelos estudantes. 
Elas falaram do Livox, aplicativo 
de comunicação alternativa 
desenvolvido para o 

aprendizado e comunicação de 
pessoas com deficiência e 
dificuldade de aprendizagem. 
Além disso, as professoras 
ainda mostraram quanto o 
Recife vem avançando na 
questão da inclusão e na 
garantia do direito de todos.

A Secretaria de Educação ainda 
contribuiu para o Rec’n’play 
com uma Exposição de 
Metarreciclagem, no Cais do 
Sertão, durante toda a 
programação, que terminou no 
dia 11 de novembro.
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