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Secretaria de

Educação
Teatro Barreto Júnior vira palco do
lançamento do Estudante Protagonista 2018

O Teatro Barreto Júnior, no Pina, 
foi palco, na tarde do último dia 
16, da abertura do Projeto 
Estudante Protagonista 2018, 
realizado pela Secretaria de 
Educação do Recife. Mais de 
200 alunos, professores e 
coordenadores das escolas 
municipais da Educação Infantil 
aos Anos Finais (do Grupo 4 ao 
9º ano do ensino fundamental), 
se reuniram para apresentar o 
tema do Ano Letivo 2018: Ler 
para Sonhar, escrever para criar.
 
A programação reuniu 
estudantes das Escolas 
Municipais da Rede de Ensino 
do Recife, Escola Professor 
José da Costa Porto (Joana 
Bezerra), Escola Pedro Augusto 
(Boa Vista), Escola Maestro 
Nelson Ferreira (Ibura) e Escola 
Bernard Van Leer (Brasília 
Teimosa) e Escola Municipal 
Reitor João Alfredo (Ilha do 
Leite).  Além de apresentar os 
subtemas que vão ser 
desenvolvidos ao longo de todo 

ano letivo, como “O fantástico 
mundo da imaginação”, “Cordel 
em foco”, “O autor é você” e “A 
minha, a tua, a nossa história”, o 
dia foi de grandes 
apresentações desenvolvidas 
em sala de aula por intermédio 
da dança, música e poesia.
 
O destaque de abertura ficou 
por conta da apresentação do 
monólogo A Carta de Maria 
Teodora – baseada no livro “A 
Noiva da Revolução: O romance 
da República de 1817”, de 
Paulo Santos, realizada pela 
ex-aluna da Escola Municipal 
Reitor João Alfredo, Mayara 
Aguiar, 15 anos, que revelou 
que o trabalho foi realizado nas 
aulas de teatro, quando ainda 
era aluna da rede municipal, e 
que foi determinante para ela se 
sentisse mais segura e confiante 
na escola e na vida. Sobre a 
obra apresentada, a aluna 
destacou que o texto mostra a 
visão de uma perspectiva 
diferente. “É o olhar da mulher 

em relação à Revolução 
Pernambucana. Então achei 
muito importante dar esse 
protagonismo à visão feminina”, 
ressaltou.
 
A apresentação de Teatro de 
Luz Negra, realizado pelos 
estudantes da Escola Professor 
José da Costa Porto, também 
foi muito aplaudido. Juntando as 
disciplinas de arte e 
matemática, os alunos utilizaram 
as formas de Tangram, antigo 
quebra-cabeças chinês 
constituído por sete peças 
criadas de um mesmo 
quadrado, para dar vida a uma 
linda história, com trilha sonora 
da cantora irlandesa Enya.
 
Para fechar a programação, os 
contadores de histórias Suzana 
Moraes e Tio Diego divertiram a 
criançada com músicas, 
apresentação de cordéis e 
histórias como João e o Pé de 
Feijão e Chapeuzinho Vermelho.

Comunidade Pantanal ganha nova 
Creche-escola no aniversário do Recife

No último dia 12, dia em que se 
comemora o aniversário do 
Recife, a comunidade do 
Pantanal, no Ibura, recebeu um 
grande presente. O prefeito 
Geraldo Julio realizou a entrega 
da Creche-escola  Mauricéia da 
Silva Dias, que vai beneficiar 
135 crianças do bairro do Ibura, 
de 0 a 5 anos de idade, 
ampliando a oferta de vagas na 
Educação Infantil. Demanda 
antiga da comunidade, a 
unidade educacional é toda 
climatizada, além de ter 
biblioteca, todos os recursos do 
projeto Brinqueducar, quatro 
mesas pedagógicas e kits de 
robótica. Desde 2013, a 
Prefeitura do Recife inaugurou 
outras dez creches-escolas 
Recife, beneficiando mais de mil 
crianças e 5 novas sedes de 
escolas foram entregues no 
mesmo período.
 
"Esta é uma entrega importante, 
que vai contemplar as pessoas 
que realmente precisam: as 

mães, os pais e as crianças que 
aqui vão poder estudar. Nós já 
passamos de dez 
creches-escolas Recife; todas 
com qualidade que não deixa 
nada a dever a nenhuma creche 
particular. Os nossos alunos são 
estimulados desde muito cedo 
porque é cientificamente 
comprovado que, quanto mais 
bem estimuladas são as 
crianças com 0 a 6 anos, 
melhor será o desempenho 
delas por toda a vida", destacou 
o prefeito Geraldo Julio, 
enfatizando a prioridade da 
gestão com a primeira infância.
 
A Creche-escola, que era uma 
demanda antiga da população, 
recebeu o nome de Mauricéia 
da Silva Dias, uma 
representante da comunidade já 
falecida, que muito lutou para a 
conquista deste equipamento. 
Com área total de 2.137 m² e 
986 m² de área construída, a 
unidade de ensino infantil tem 
um projeto que atende aos 

requisitos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério da 
Educação (MEC), contando com 
seis salas de aula, um berçário e 
área de recreação, além de 
biblioteca, sala de mesas 
pedagógicas, fraldário, lactário e 
ainda toda uma bateria de 
serviços, com lavanderia, 
cozinha, refeitório e setor 
administrativo completo. 
 
"Minha filha ficou muito curiosa 
e animada. Acho que ela vai 
aprender e também se divertir 
muito. Além de tudo, este é um 
ambiente em que temos total 
segurança para deixar nossos 
filhos", falou  Silvana Gueiros, 
mãe da pequena Thayssa. Ela 
ainda elogiou a climatização da 
creche-escola – que faz parte 
do programa Novo Clima, cujo 
objetivo é climatizar todas as 
unidades de ensino municipais 
até 2019.
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"Ler para sonhar, escrever para 
criar". A frase é tema do ano 
letivo da rede municipal do 
Recife em 2018 e estava 
estampada no Compaz Eduardo 
Campos, no Alto Santa 
Terezinha, na manhã do dia 9 de 
março, durante o lançamento da 
2ª edição do Brinqueducar e 
deu a tônica do que o projeto 
traz para as crianças este ano. 
Ao lado de alunos das 
creches-escolas vizinhas ao 
Compaz, o prefeito Geraldo 
Julio e o secretário de 
Educação, Alexandre Rebêlo, 
fizeram a entrega simbólica de 
191 mil livros que serão 
distribuídos para mais de 17 mil 
crianças de 0 a 5 anos que 
estudam na rede municipal da 
cidade. Os exemplares se 
somam aos brinquedos 
educativos e kits distribuídos na 
edição 2017 do programa, para 

o desenvolvimento da primeira 
infância.

A entrega dos livros aconteceu 
no dojô do Compaz, que se 
transformou em palco de 
histórias. A cantora e contadora 
de histórias Carol Levy 
transportou as crianças para o 
mundo lúdico das fábulas e 
despertou nos pequenos o 
universo das letras.
 
O secretário de Educação do 
Recife, Alexandre Rebêlo, 
explicou que a iniciativa é uma 
oportunidade para que as 
crianças, mesmo as menores, 
tenham contato com a leitura. 
"A gente sabe que muitas 
dessas famílias não têm 
condições de ter na sua casa 
um acervo, então a gente está 
entregando estes livros para 
serem trabalhados primeiro na 

escola e, posteriormente, 
levados para casa. O objetivo é 
que possam ajudar o estudante, 
um primo, um amigo no acesso 
à leitura", explicou. 

No total, o investimento é 
superior a R$ 2 milhões e cada 
criança receberá um kit com 
onze livros. Como resultado final 
do Brinqueducar, cada criança 
que estude na rede municipal de 
ensino, dos zero aos 5 anos, 
terá um pequeno acervo de uma 
biblioteca particular de 66 livros 
ao final da educação infantil. 
Nos últimos quatro anos, a 
Prefeitura do Recife investiu R$ 
63 milhões na aquisição de 
livros paradidáticos para os 
alunos da rede. O programa 
Brinqueducar foi desenvolvido 
pela Secretaria de Educação do 
Recife em 2017 e contempla 
235 escolas.
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Conferência de Educação do Recife debate a
consolidação do Sistema Nacional de Educação

A Conferência de Educação 
realizada pelo Fórum Municipal 
de Educação (FME) em parceria 
com a Secretaria de Educação e 
o Conselho Municipal da 
Educação (CME) do Recife, que 
ocorreu de 7 a 9 de março, teve 
como tema “A Consolidação do 
Sistema Nacional de Educação 
– SNE e o Plano Nacional de 
Educação – PNE: 
monitoramento, avaliação e 
proposição de políticas para a 
garantia do direito à educação 

de qualidade social, pública, 
gratuita e laica”.
 
O evento contou com ampla 
participação dos segmentos da 
sociedade civil organizada, 
instituições governamentais e 
não governamentais ligados à 
educação, como professores, 
funcionários da área e 
estudantes. Entre os presentes, 
nomes como o Secretário de 
Educação do Recife Alexandre 
Rebêlo, o Diretor executivo de 
Tecnologia na Educação, 
Francisco Luiz dos Santos, 
Isaac Machado, coordenador do 
Fórum Municipal de Educação, 
Vereador Renato Antunes, Ingrid 
Santos, professora, Clênio Silva 
representante do Sindicato dos 
Servidores Públicos Civis do 

Estado de Pernambuco 
(Sindserpe) e Horácio Reis, 
professor e Vice-presidente do 
Conselho Estadual de 
Educação.
 
Alexandre Rebêlo, Secretário de 
Educação do Recife disse 
acreditar no diálogo e na 
construção coletiva para poder 
deliberar sobre os rumos da 
educação. “Neste ambiente 
escolar, temos nos deparado 
todos os dias com professores, 
alunos, gestores, entre outros, 
com quem tenho vivido neste 
um ano e dois meses, mas a 
Conferencia permitiu agregar 
outros elementos importantes 
que trazem um olhar diferente e 
mais próximo da realidade da 
comunidade”, pontuou.

Estudantes se reuniram 
para apresentar o tema 
do Ano Letivo 2018: Ler 
para sonhar, escrever 
para criar
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Brinqueducar distribui 191 mil livros para o 
desenvolvimento da primeira infância no Recife

Foto: Andrea Rêgo Barros - PCR


