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Geraldo: "Creche Escola Ariano Suassuna
é conquista do povo"
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Desejo acalentado há anos
pelos moradores das
comunidades Córrego da
Fortuna, Dois Irmãos, Sítio São
Brás e Sítio dos Pintos, a
Creche Escola de Dois Irmãos,
no bairro de mesmo nome,
virou realidade no último dia 24
após a entrega pelo prefeito
Geraldo Julio. Num amplo
espaço de 1.035,65 metros
quadrados, a unidade de ensino
ganhou cor, forma e vida para
atender 150 crianças da
localidade. O espaço foi
construído em um terreno
cedido pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Ícone da literatura
brasileira, o escritor Ariano
Suassuna dá nome à creche
escola. Investiu-se R$ 1,8
milhão na nova unidade de
ensino que beneﬁciará crianças
com idades de 0 a 5 anos do
período pré-escolar
Para o prefeito Geraldo Julio, a
Creche Escola Ariano Suassuna
concretiza a vontade do povo.
“Essa creche nasce com o
símbolo de estar dentro da
UFRPE, então é a junção do
ensino superior com o início da

vida, na primeira infância. A
gente está inaugurando essa
creche, que leva o nome do
mestre Ariano Suassuna e
estamos muito felizes por
abrimos mais vagas num
momento tão importante no
Brasil em que as mães, as
famílias e os pais precisam tanto
de uma creche para oferecer
mais futuro às suas crianças e
também para conseguirem ir em
busca do trabalho e de uma
renda”, defendeu o prefeito.
Esse é, justamente, o caso da
pedagoga Vânia Brito, que
conseguiu uma vaga na creche
para deixar o ﬁlho de 3 anos.
“Foi um sonho que se tornou
realidade, porque esse espaço é
importante para o
desenvolvimento das crianças.
São várias salas diferentes para
estimular os alunos e, além
disso, ter uma creche perto
ajuda as mães da comunidade
que precisam trabalhar e não
tem com quem deixar os ﬁlhos,
como é meu caso”, contou ela.

nasce com novo padrão de
qualidade do Programa Escola
do Futuro. “Nesse modelo, já
implementamos 12 creches
escolas, nos últimos cinco anos.
E essas unidades estão
preparadas para atender aos
alunos do futuro. Além de
equipamentos, elas têm
brinquedos, jogos e
proﬁssionais especializados para
atender às nossas crianças na
primeira infância”, destacou.
A ediﬁcação conta no pavimento
térreo com hall principal, área de
lazer externa, refeitório, espaço
do recreio coberto, duas salas
de aula para creche destinadas
aos alunos de 2 e 3 anos,
secretaria, depósito de material,
coordenação e direção. No 1º
pavimento estão localizadas as
salas de informática e técnica,
sala de creche para crianças de
1 ano, sala de amamentação,
fraldário, repouso, circulação
principal, pré-escola I e II,
biblioteca multiuso e solarium.

O secretário de Educação do
Recife, Bernardo D’Almeida
grifou que a nova escola já

Prefeitura do Recife entrega prêmio
Professor Autor

O concurso visa
incentivar o
aperfeiçoamento
proﬁssional dos
docentes, estimulando a
autoria na pesquisa e na
produção didática
Foto: Cortesia

A noite do último dia 4 foi de
emoção para 19 professores da
Rede Municipal de Educação do
Recife, que receberam na
Foto: Cortesia
Academia
Pernambucana de
Letras, nas Graças, o Prêmio
Professor Autor Recife – Ano II,
edição 2018. Ao todo 27
trabalhos foram premiados, num
total de 86 projetos submetidos.
Participaram da entrega dos
prêmios, Rogério Morais, diretor
executivo de Gestão
Pedagógica, Fred Vasconcelos,
representante da Joy Street,
Jacira L’Amour coordenadora
do Grupo de Trabalho do
Concurso Professor Autor.
O concurso foi destinado a
professores efetivos do quadro
que estivessem em regência ou
em exercício de outras
atividades pedagógicas bem
como temporários em regência
durante o prazo de duração do
certame. Na edição de 2018, o
concurso foi divido em três
categorias: Tópicos para
Componentes Curriculares;
temáticas referentes a
Sequências Didáticas e Artigos
Cientíﬁcos. A medida visa

incentivar o aperfeiçoamento
proﬁssional dos docentes
através do estímulo à produção
própria.
Segundo Rogério Morais, diretor
executivo de Gestão
Pedagógica da Secretaria de
Educação do Recife, o concurso
é um instrumento de atuação,
mas que tem um grande bojo
de formação e valorização dos
proﬁssionais da educação.
“Entre tantos pontos
importantes que posso destacar
hoje, pela importância do
prêmio acho que a autoria é
fundamental para uma rede de
ensino e para a carreira de um
educador, pelo processo de
pesquisa, produção e
socialização, destacou.
Iara Lane Vilar, professora e uma
das ganhadoras do concurso se
disse feliz em participar do
concurso. “Conheci o projeto
através da minha escola, e fui
muito incentivada a participar.
Estou feliz em saber que a uma
preocupação na valorização do
trabalho do professor e por todo
apoio da Prefeitura do Recife e

da Joy Street”, comentou.
Como premiações, o primeiro
colocado em cada subcategoria
de Componentes Curriculares
levou R$ 1.000,00, o de
Sequências Temáticas R$
1.300,00 e os vencedores dos
artigos R$ 1.700,00 cada.
O Concurso Professor Autor
contemplou os seguintes
componentes curriculares
correspondentes a todos os
anos do Ensino Fundamental:
Arte, Ciências da Natureza,
Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Geograﬁa, Matemática,
Educação Física e História.
Para as sequências didáticas
foram propostos 18 subtemas
que abrangeram do Berçário ao
3º Ano do Ensino Fundamental
bem como os Anos Iniciais da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Os artigos propostos, por
sua vez, envolveram 12
temáticas distintas como Escola
Democrática, Meio Ambiente,
Tecnologia na Educação e
Alfabetização, entre outros.

Secretaria de Educação e CTTU lançam
projeto e revista sobre mobilidade urbana
e educação para o trânsito
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A Escola Municipal de Santo
Amaro foi palco do lançamento
do Projeto “Tecnologia na
Educação para Mobilidade
Consciente”. Uma parceria entre
a Secretaria de Educação do
Recife, sob a coordenação da
Unidade de Tecnologia de
Educação - UTEC Recife, e a
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife –
CTTU, a iniciativa visa abordar
temas da mobilidade urbana,
em especial a educação para o
trânsito, com os estudantes e
professores da Rede Municipal
de Ensino.
Durante o lançamento, os
artistas educadores da Trupe da
CTTU e da Turma da Escola
realizaram oﬁcinas com os
estudantes da escola com os
temas sinalização de semáforo,
faixa de pedestre, limite de
velocidade, leis de trânsito e
meios de transporte e ciclismo.
As oﬁcinas foram realizadas de
forma lúdica e ﬁzeram uso dos
equipamentos tecnológicos
disponíveis na escola, como
tablet, notebook, além de kits
da MindLab e Lego. Enquanto

os estudantes interagiam nas
oﬁcinas, os professores
participavam de uma formação
sobre mobilidade no trânsito,
ministrada pelas equipes da
UTEC Recife e da CTTU.
Em 2019, o projeto será
realizado em 10 escolas
municipais, com oﬁcinas para os
estudantes e formação para os
professores utilizando os
aparatos tecnológicos da
escola. Ao todo, pelo menos
2.500 alunos, com idade de 6 a
10 anos, do 1º ao 5º Ano do
ensino fundamental, participarão
do projeto. Os encontros irão
discutir temáticas como
Desenvolvimento das cidades,
Inovação, tecnologia e design
de mobilidade e Resiliência e
adaptação da mobilidade
urbana. A metodologia das
oﬁcinas permitirá que o
letramento e a oralidade dos
estudantes sejam
aperfeiçoados.

de Educação com a CTTU só
tende a permitir que essas
crianças se conscientizem e
possam repassar o
conhecimento no âmbito
familiar. “Os pais recebem lições
dessas crianças de como se
comportar no trânsito e isso
mostra que certamente teremos
um futuro melhor. A educação é
fundamental em todo esse
processo de construção e de
uso dos meios de locomoção
da cidade do Recife”, ressaltou.
Como forma de reforçar a ação,
a CTTU investiu em revistinhas
Coquetel “Todos juntos fazemos
um trânsito melhor”, que
contam com jogos e ilustrações
voltadas aos cuidados que cada
um deve ter no trânsito.
O lançamento da revista faz
parte do cronograma de
atividades executadas no “Maio
Amarelo” e também estará
presente nas atividades das
demais escolas participantes do
projeto.

De acordo com o Diretor
Executivo de Tecnologia na
Educação, Francisco Luiz dos
Santos, a parceria da Secretaria

Secretaria de Educação lança concurso
de interprogramas em parceria com a
Rádio Frei Caneca FM

Os vencedores terão
seus interprogramas
veiculados na
programação da Rádio
Frei Caneca FM (101,5
Mhz)
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Uma parceria entre as
Secretarias de Educação, de
Cultura e a Fundação de Cultura
do Recife, por meio da Rádio
Pública Frei Caneca FM
(101,5Mhz), lançou no último dia
4, o concurso “Teca Carlos de
Rádio”. Realizado no Centro de
Educação, Tecnologia e
Cidadania (CETEC), o evento
contou com a presença de
estudantes do 5º e 8º anos das
escolas municipais Severina Lira
e Sociólogo Gilberto Freyre,
respectivamente.
O concurso, que homenageia
Teresinha de Jesus Carlos de
Araújo, professora universitária e
defensora da cultura popular,
visa promover a produção de
conteúdos educativos que
contemplem temáticas como
Literatura, Música, Geograﬁa,
História, Ecologia, Saúde, Meio
Ambiente, Matemática, Filosoﬁa
e Introdução às Artes, entre
outras áreas do saber. Com
premiação para as produções
em Web Rádio, as elaborações
vencedoras terão seus

interprogramas veiculados na
programação da Rádio Frei
Caneca FM.
Todas as escolas do ensino
fundamental da rede pública de
ensino do Recife podem
participar do concurso. As
inscrições devem ser feitas até o
dia 1º de julho, através de e-mail
radioescola@educ.rec.br, com
as seguintes informações:
roteiro, gravação do programa
em formato mp3, link para
audição do interprograma, com
o assunto “Programa do
Concurso Teca Carlos” e “Nome
da Escola”. O resultado do
concurso será divulgado no dia
22 de julho nos sites
www.radioescolarecife.educ.rec.
br e www.freicanecafm.org . O
edital do concurso pode ser
encontrado no link
http://www.portaldaeducacao.re
cife.pe.gov.br/todos-documentos

preocupação de sua mãe com
relação à educação era que os
estudantes aprendessem além
do conteúdo ministrado em sala
de aula. “É muito especial que
esse concurso seja direcionado
para crianças, que possibilita
que elas se desenvolvam e
percebam outra área que vai
além dos muros da escola”,
comentou Brenda.
A estudante Graziele Pereira
apresentou um pouco do seu
trabalho como locutora feito na
web rádio “Explosão de
notícias” da Escola Severina Lira
e mostrou-se contente em
participar do lançamento do
concurso. “É muito bom poder
estar aqui na abertura e
apresentar para outras pessoas
o que a gente faz lá na escola”,
pontuou.

Brenda Carlos, ﬁlha de Teca
Carlos, homenageada do
concurso, destacou que a

Recife recebe Prêmio de Prefeitura Amiga da
Biblioteca
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A Prefeitura do Recife recebeu
no último dia 27, da Assembleia
Legislativa do Estado, o Prêmio
“Prefeitura Amiga da Biblioteca”,
indicado pelo deputado estadual
Paulo Dutra. O deputado
destacou o trabalho de incentivo
à leitura, valorização das 237
bibliotecas, salas e cantinhos de
leitura em escolas municipais e
o acervo de 589 mil livros como
motivos para que o Recife fosse
indicado à honraria. O Prêmio
Foto: Andréa Rêgo Barros - PCR
incluiu
ainda as bibliotecas do Compaz.

Nos últimos quatro anos, a
Prefeitura do Recife investiu
cerca de R$ 63 milhões na
aquisição de livros paradidáticos
e envolve o trabalho de 233
professores em diferentes
turnos. De acordo com o
secretário de Educação do
Recife, Bernardo D’Almeida, o
Programa Manuel Bandeira de
Leitura que tem como missão
fortalecer o princípio de uma
política de leitura na rede, existe
há 13 anos e tem sido
fortalecido nos últimos 5 anos
de governo. “O Manuel Bandeira
forma mensalmente
professores, realiza atividades
culturais e organiza contação de
histórias”, destacou.

O Prêmio foi entregue pela
vice-presidente da Assembleia
Legislativa, Simone Santana, e
pelo deputado Paulo Dutra, ao
secretário de Segurança
Urbana, Murilo Cavalcanti, ao
qual estão vinculados os
Compaz. Na ocasião, Cavalcanti
representou o prefeito Geraldo
Julio. De acordo com ele, Recife
está fazendo um trabalho cujo
impacto vai ser reconhecido
daqui a dez ou quinze anos,
como a atuação transformadora
do Compaz em parceria com
outras Secretarias.

Oﬁcina de metarreciclagem marca o
Dia Mundial do Meio Ambiente
estudantes da E.M. Sociólogo
Gilberto Freyre.

e outros ambientes aquáticos”,
ressaltou.

A ﬁm de desenvolver nos alunos
da rede municipal de ensino do
Recife a prática de reutilizar
resíduos tecnológicos que foram
descartados, a dinâmica
reproduziu a “Garça Gracinha”,
personagem do livro da
vice-gestora da Escola
Ambiental Águas do Capibaribe
– Barco Escola, Mônica Coelho.
“É comovente ver que num dia
tão importante como o de hoje,
esses meninos estão se
divertindo numa atividade que
só tem a acrescentar no
trabalho do
ensino-aprendizagem e ainda
servirá de reﬂexão sobre os
cuidados com o nosso mangue

Andrea Pinho Souto, professora
responsável pela turma, trouxe o
percussionista Nado Batista
para animar ainda mais a
atividade com os alunos. Ele
entoou cantigas e músicas
relacionadas à temática, onde
os alunos puderam cantar e
tocar instrumentos como
tambor e pandeiro. “Fico feliz
em poder incentivar esses
meninos a pensarem no meio
ambiente através da música,
aﬁnal é algo que além de divertir,
facilita na hora de aprender o
que está sendo ensinado pela
professora”, destacou.
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Os alunos da Escola Municipal
Nossa Senhora da Penha
participaram de uma atividade
de metarreciclagem com
pintura, relacionada ao Dia
Mundial do Meio Ambiente,
comemorado na última
quarta-feira (5). Promovido pela
Gerência de Formação de
Leitores e Educação Ambiental,
os alunos do grupo IV da
Educação Infantil ﬁnalizaram o
trabalho iniciado na última
segunda-feira (3) pelos
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