
Após passar pela Feira de 
Conhecimento do Recife e 
participar da XI Mostra Científica 
Latino-Americana, na Província 
de Trujillo no Peru, em 
novembro do ano passado, e 
conquistar o segundo lugar 
geral e credenciamento para 
GENIUS Olympiad, em Nova 
Iorque, as estudantes do 9° ano, 
Thays Coelho (13), Rayane de 
Freitas (15) e Jessica de 
Santana (15), da Escola 
Municipal Octávio de Meira Lins, 
localizada no Vasco da Gama, 

embarcaram, no último dia 16 
de junho, para a cidade 
americana.
 
Em sua primeira viagem para 
Nova Iorque, as alunas 
apresentaram o trabalho, “A 
Questão da Fome: De Josué de 
Castro à Segurança Alimentar e 
Nutricional”. A pesquisa trata da 
questão da fome relacionada à 
carência alimentar e nutricional 
na comunidade do Alto Nossa 
Senhora de Fátima, onde as 
meninas vivem e comunidade 
cujos sujeitos foram parâmetro 
para uma avaliação qualitativa a 
respeito de como se alimentam. 
 
Thays Coelho relembra que foi a 
partir das aulas da professora 
Ana Paula que surgiu o interesse 
pelo tema da fome. “Quando a 

professora nos apresentou o 
livro Geografia da Fome, de 
Josué de Castro, vi que 
convivíamos em sala de aula 
com muitas das características 
de que ele falava no livro como 
sonolência e anemia, entre 
outras. Foi aí que decidi junto 
com minhas amigas fazer um 
trabalho a respeito da qualidade 
da alimentação no bairro que 
vivemos”, esclareceu. 
As alunas Rayane Freitas e 
Jessica de Santana tiveram a 
vida transformada. “Estamos 
muito felizes com tudo que está 
acontecendo, mais ainda, 
porque foi a partir do nosso 
esforço e da dedicação da 
nossa professora e da escola 
que conquistamos tudo isso”, 
pontuou. 

Estão abertas as inscrições para 
a III edição do Encontro 
Municipal de Audiovisual na 
Educação (EMCINE) 2019 e 
podem ser feitas até o dia 14 de 
outubro. Entretanto, cada 
modalidade tem um período 
específico, de acordo com o 
regulamento disponível no site 
http://emcine.educ.rec.br/inscric
oes-2018/. O EMCINE visa 
valorizar, divulgar e expor as 
experiências e os trabalhos 
audiovisuais realizados por 
estudantes das escolas, 
Unidades de Tecnologia na 
Educação e Cidadania (Utecs), 

Núcleo de Altas Habilidades e 
Superdotação (NAAHS) e 
professores da Rede Municipal 
de Ensino do Recife (RMER).

Neste ano, o encontro incluirá 
na programação a I Mostra 
Competitiva de Fotografia 
(MCF), o I Desafio Break Dance 
e o I Concurso de Dança em 
Equipe - 7DANCE. No primeiro, 
os estudantes e professores 
submeterão projetos 
fotográficos contendo de 5 a 8 
fotos. Já para o Desafio Break 
Dance e o 7DANCE, as equipes 
devem contar com 3 a 10 
estudantes e um professor 
orientador.

A programação contempla ainda 
momentos de estudo, 
construção e reflexão que levem 
ao compartilhamento das 
experiências vivenciadas, 

através das produções 
audiovisuais realizadas nas 
escolas ao longo do ano letivo. 
O evento é gratuito, e além de 
lúdico, é uma grande mostra 
das produções, arte e 
criatividade dos estudantes, 
professores e escolas 
municipais.

O encontro também terá os 
tradicionais concursos de 
Cosplays, Desafio HQ, Desafio 
Hip Hop, Mostra Competitiva de 
Metarreciclagem e Concurso de 
Karaokê. Para mais 
informações: 3355-5470
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Secretaria de

Educação
Secretaria de educação Lança o Protalento 
no Teatro de Santa Isabel

Na noite do último dia 7, cerca 
de 500 estudantes estiveram no 
Teatro de Santa Isabel, muitos 
pela primeira vez,  para 
participar do lançamento do 
Protalento, que promove e 
estimula a autonomia 
profissional. Os alunos da rede 
municipal oriundos do Projovem 
Urbano e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
receberam orientação e dicas 
do cientista social, consultor 
empresarial e Coach Eugênio 
Sales, que ministrou a palestra 
“O jovem enquanto profissional 
diferenciado no mundo/mercado 
de trabalho”.

Na abertura do evento, o 
vice-prefeito do Recife, Luciano 
Siqueira, disse que o Projovem 
é muito importante, pois é uma 
oportunidade de reinserção 
educacional e qualificação 

profissional. “Ter um ofício, 
saber fazer algo é muito 
importante, principalmente, 
numa época tão difícil. “O local 
escolhido é emblemático, nele 
aconteceram páginas 
importantes da nossa história, 
como o discurso abolicionista 
de Joaquim Nabuco. Vocês 
alunos e professores fazem 
parte da nossa história. E o 
lugar desse encontro está 
marcado de uma história, que 
registra o sangue, o suor, o 
sonho, a luta, do bravo povo 
pernambucano ao qual nós 
pertencemos”, declarou Luciano 
Siqueira.
 
O Protalento trabalha conceitos 
de qualificação profissional, 
abordando transversalmente as 
temáticas sistematizadas em 
sala de aula, de forma dinâmica 
e incentivadora.

 O palestrante e autor de 11 
livros, Eugênio Sales, deu dicas 
e provocou reflexões sobre o 
mundo corporativo e as atitudes 
exigidas pelos profissionais 
atualmente. “O mundo está 
repleto de gente que reclama. 
Não adianta fazer as coisas sem 
vontade, alegria ou entusiasmo. 
Quando se estuda ou trabalha 
desmotivado, não se aprende 
nada. É necessário ter disciplina 
e foco”, afirmou Eugênio.
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Estudantes da EJA participam de sessão 
de cinema  

As turmas da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), da 
Escola Municipal Manoel Torres, 
participaram de uma aula 
especial no último dia 18. A 
Unidade de Tecnologia na 
Educação móvel 6 (Utec) 
promoveu, na unidade de 
ensino, uma sessão de cinema 
com exibição de dois curtas- 
metragens produzidos por 
estudantes da rede municipal de 
ensino do Recife. O encontro, 
que também foi uma 
confraternização de final do 
semestre, contou com a 
participação de 50 alunos, 
professores e gestão da escola, 
além da Utec  e de Bruno de 
Oliveira, chefe de divisão da 
EJA.

Segundo Vanessa Brissantt, 
gestora da Utec, a sessão de 
cinema foi um atividade 
pensada para estimular a 
produção audiovisual entre os 
estudantes da EJA. “O encontro 
é um pontapé inicial para os 
estudantes da EJA participarem 
da oficina de cinema que a Utec 
irá promover no segundo 
semestre deste ano”, explicou. 
A gestora ainda disse que a 
ideia é que os estudantes 
produzam vídeos para serem 
exibidos no Encontro Municipal 
de Audiovisual na Educação 
(Emcine).

Os estudantes assistiram aos 
filmes e ficaram animados com 
a possibilidade de produzirem 

um filme. “Fiquei surpreso 
quando vi que o filme era de 
estudante. Gostei da ideia da 
oficina e vou participar. Sempre 
me matriculo nos cursos que 
têm na Utec”, disse empolgado 
o estudante Aroldo Santiago. 
Jaciara Xavier, estudante da 
EJA, aprovou a iniciativa da 
UTEC. “A gente já participa de 
outros cursos que a Utec 
oferece. Estou aprendendo a 
usar o computador lá e agora 
vou fazer filme também. Temos 
que aproveitar todas as 
oportunidades”, comemorou.

Estão abertas as inscrições para o Emcine
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Estudantes apresentam trabalho sobre Josué 
de Castro e a fome em Nova Iorque

Foto: Paulo H. Detec

Foto: Paulo H. Detec

Foto: Divulgação


