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Secretaria de

Educação
Frentes de Trabalho Miguel Arraes ofertam
2700 postos de trabalho para a população

Chegar junto de quem mais 
precisa, ouvir as demandas do 
povo e ter coragem para 
enfrentar os problemas da vida 
real. Estes pilares lastreiam o 
Programa Chegando Junto, 
capitaneado pela Prefeitura do 
Recife. No último dia 29, o 
prefeito Geraldo Julio lançou as 
Frentes de Trabalho Miguel 
Arraes, mais um braço da 
iniciativa. Desta vez, a meta é 
gerar renda e trabalho para a 
população mais afetada pela 
crise econômica. No Brasil, a 
parcela de desempregados 
atinge 13,2 milhões de pessoas. 
Inspirado no legado deixado 
pelo ex-governador Miguel 
Arraes, o prefeito explica que 
projeto vai disponibilizar 2.700 
postos de trabalho nas 311 
escolas da rede municipal e em 
cem unidades de saúde 
espalhadas pela cidade. O ato 
de lançamento aconteceu na 
Escola Municipal Antônio Farias 
Filho, em San Martin.

O secretário de Educação, 
Bernardo D'Almeida, explicou 
que os participantes - mães, 
pais e responsáveis pelos 
alunos da rede - receberão R$ 
50 pelo pagamento das diárias. 
"Durante o mês, ele poderá 
receber até seis pequenos 
serviços desses - de capinação, 
limpeza, jardinagem. São 
pessoas que estão 
desempregadas, inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico) e 
tem uma renda familiar de R$ 
300,00. Então, eles vão 
conseguir até dobrar esta 
renda", detalhou Bernardo.

Desempregada e mãe de quatro 
filhos, Elane Ribeiro de Lima, 46 
anos, cuida sozinha da família. 
Ela é dona de casa e faz 
algumas "virações" (pequenos 
trabalhos) para obter uma renda 
extra. "Estou com as melhores 
expectativas para esse projeto, 
porque espero que possa 
acrescentar na minha renda e 

me ajudar a criar meus filhos. 
Além disso, é uma oportunidade 
de estar na escola de olho nos 
meus filhos", contou ela.

Na rede de Educação, poderão 
participar da Frente de Trabalho 
os pais ou responsáveis de 
estudantes da Rede Municipal 
do Recife, que tenham 
frequência escolar regular e 
apenas faltas justificadas, estar 
desempregado, cadastrado no 
Bolsa Escola Municipal e ou 
Bolsa Família. O contratado só 
poderá atuar na Região Político 
Administrativa (RPA) onde ele 
mora. Os trabalhos ofertados 
são na área de pequenos 
reparos ou serviços como 
capinação, organização escolar, 
pintura e jardinagem. Cada 
escola poderá contratar até 20 
pais ou responsáveis, 
considerando que na Rede há 
311 unidades.
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Seminário debateu o currículo escolar
na prática

Mais de mil professores da rede 
municipal de educação do 
Recife se reuniram, no último dia 
23, no Auditório Tabocas, no 
Centro de Convenções de 
Pernambuco, para participar do 
V Seminário da Política de 
Ensino da Rede Municipal do 
Recife (RMR). Com o tema 
Currículo na Prática, o evento 
teve como objetivo promover o 
lançamento da nova versão da 
proposta curricular da Rede e 
socializar as práticas docentes, 
desenvolvidas nas unidades de 
ensino, pautadas na Política de 
Ensino da RMR.

Ao som do Grupo Migliorios, os 
profissionais foram recebidos e 
participaram, das 9h às 21h30, 
de palestras e debates acerca 
do currículo escolar. O diretor 
executivo de Gestão 
Pedagógica do Recife, Rogério 
Morais, foi o responsável por 
apresentar as propostas 

curriculares da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, da Política de 
Ensino da Rede Municipal do 
Recife (RMR). As versões foram 
validadas nos Fóruns de 
Discussão da Política de Ensino 
da RMR, realizados no ano de 
2018.
 
Uma das palestras mais 
aguardadas, Edênia Ribeiro, 
professora da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), debateu sobre “Os 
desafios da implementação do 
currículo na prática docente. 
Doutora em Educação pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Edênia destacou os 
desafios e a importância do 
documento no dia a dia escolar. 
“O currículo se faz com as 
experiências escolares, 
permeadas pelas relações e 
saberes dos estudantes. A 

relação do currículo com a 
escola tem que ser viva e 
dinâmica”, pontuou.
 
Na programação noturna, os 
professores se reuniram na 
Escola de Formação de 
Educadores do Recife (EFER) 
Professor Paulo Freire, na 
Madalena, para mais uma 
rodada de palestras. Passaram 
pelo palco da EFER, a Doutora 
pela Universidade de 
Pernambuco (UPE), Waldênia 
Leão, falando sobre “Os 
desafios da implementação do 
currículo na prática pedagógica 
da EJA”; e o Diretor Executivo 
Rogério Morais, com um Painel 
sobre processo de reelaboração 
e apresentação da nova versão 
da proposta curricular. Ao final, 
houve a Socialização de 
Experiências - Currículo na 
Prática, tendo como Mediadora 
Alexsandra Felix, Gestora da 
EFER.
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Secretaria de Educação abre inscrições
para o concurso LER MAIS  
Estão abertas as inscrições para 
o Concurso LER MAIS, 
promovido pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura do 
Recife. Realizado pela 4ª edição 
consecutiva, este ano, além do 
3º ano, participam também os 
5º, 6º anos e o Acelera Brasil, 
Programa de Correção de Fluxo 
Escolar do Ensino Fundamental. 
As inscrições seguem até o dia 
24 de agosto e devem ser feitas 
na Divisão de Anos Iniciais por 
meio do envio de formulário a 
ser encaminhado ao 
e-maildivisaodosanosiniciais@g

mail.com, divulgado no Ofício 
Circular Nº 215/2019 – 
GESTOREMREDE/SEDUC,  
publicado em 29 de julho de 
2019.
 
No Concurso, serão 
considerados dos estudantes: 
leitura, entonação, desenvoltura, 
fluência no texto, pausas, 
pontuação, entre outros 
aspectos. Mais de 20 mil 
estudantes poderão participar 
do evento, envolvendo 217 
escolas da Rede. O Concurso 
será realizado em quatro 

eliminatórias: 3° ano, entre os 
dias 3 a 5 de setembro; 5° ano 
(9, 10 e 13/09); Acelera (20 e 
23/09) e 6° ano (30 de 
setembro) e a etapa final 
acontecerá em novembro.
 
Na edição de 2018, cerca de 
100 estudantes participaram do 
Concurso e o estudante da 
Escola Municipal Poeta Paulo 
Bandeira da Cruz (Ibura), Vitor 
Chimenes, de nove anos, foi o 
grande vencedor do Concurso.

Estudantes celebram Dia Mundial de Proteção
aos Manguezais

No dia 26 de julho, Dia Mundial 
de Proteção aos Manguezais, 
alunos da Escola Municipal João 
XXIII, na Iputinga, se reuniram, 
no Parque do Caiara, para 
sensibilizar a comunidade 
escolar e a população em geral 
para a importância do cuidado e 
manutenção do ecossistema na 
cidade do Recife.

Na ocasião, os alunos 
participaram de uma caminhada 

ecológica com cartazes 
confeccionados a partir da 
reutilização de rótulos de 
embalagens e outros objetos, 
contendo mensagens sobre a 
importância e a necessidade 
urgente do cuidado com esse 
ecossistema. No espaço 
também foi montado uma 
exposição fotográfica, de 
artesanatos e obras de arte 
confeccionadas pelos 
estudantes, a partir de objetos 
reciclados, além de uma 
apresentação de RAP.
 
Martha Azevedo, gerente de 
Formação de Leitores e 
Educação Ambiental explicou a 
iniciativa. “Esta ação é o ápice 
de um projeto que vem sendo 

trabalhado ao longo do ano 
letivo, com oficinas, pesquisas, 
entre outros. Além de parte 
pedagógica, buscamos 
sensibilizar sobre o papel de 
cada um como cidadão na 
proteção desse ecossistema, e 
de todo o meio ambiente”, 
destacou.
 
As alunas do 6° ano, Vitória 
Gomes (12) e Alanny Gabrielly 
(11), falaram sobre a celebração. 
“Nós estudamos sobre os 
manguezais e hoje é para 
lembrar para a toda 
comunidade sobre a 
importância em preservar o 
meio ambiente e toda a área do 
Parque do Caiara”, completou.

PCR participa da Semana de Mobilização
Contra o Tráfico de Pessoas
A Prefeitura do Recife 
participou, por meio das 
Secretarias de Educação 
(Núcleo de Enfrentamento à 
Violência Escolar – NEVE) e 
Executiva de Juventude, nos 
dias 29, 31/07 e 05/08, da 
Semana de Mobilização 
Contra o Tráfico de Pessoas. 
A ação foi coordenada pela 
Secretaria da Defesa Social do 
Estado de Pernambuco e teve o 
objetivo de promover um debate 
sobre o problema do tráfico de 
pessoas, bem como mostrar 

que ele pode acontecer para 
diversos fins: exploração sexual, 
trabalho equivalente ao de 
escravo, remoção de órgãos 
humanos, adoção ilegal e 
outros.

Mais de cem estudantes de 
anos finais das Escolas 
Municipais Soldado José 
Antônio, Padre Antônio 
Henrique e João XXIII 
participaram das atividades 
lúdicas e orientações sobre o 
tema. No dia 05/08 ocorreu 

uma audiência pública sobre o 
assunto no Plenarinho da 
Câmara Municipal do Recife. 

A ação contou com diversos 
outros parceiros, entre eles: 
Departamento de Polícia da 
Criança e do Adolescente, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, Ministério 
Público do Trabalho, Polícia 
Militar de Pernambuco, Instituto 
Lúcia Ferraz, Rede Um Grito 
Pela Vida e Sociedade Bíblica 
do Brasil.
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