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Secretaria de

Educação
Experiências do Recife em Educação Inclusiva
são destaque na 26ª BETT EDUCAR

Iniciativas desenvolvidas no 
Recife para tornar a educação 
mais inclusiva ganharam 
destaque, na terça-feira (14), 
durante a 26ª edição da BETT 
Educar. O prefeito Geraldo Julio 
foi o primeiro gestor de capital a 
palestrar no evento e falou sobre 
as ferramentas pedagógicas de 
tecnologia disponíveis para os 
91 mil estudantes matriculados 
nas 310 unidades da rede e 
apontou a adequação da 
educação do Recife às rápidas 
transformações pelas quais a 
sociedade tem passado. Em 
sua palestra, intitulada 
"Experiência com uso de 
recursos tecnológicos de 
inclusão na educação", Geraldo 
destacou especialmente os 
projetos voltados para a 
inclusão, que aumentou o 
número de matrículas em 46%, 
nos últimos cinco anos. Além da 
palestra do prefeito, a rede 
municipal de ensino do Recife 
se fez presente com um 
estande, o único de uma 
Prefeitura no evento, repleto de 
programações. Geraldo circulou 
pela feira e prestigiou os alunos 
da rede municipal que 
apresentavam as iniciativas no 
espaço da Prefeitura.

O prefeito destacou as 
habilidades estimuladas em sala 
de aula para dar mais 
autonomia aos estudantes 
tendo a tecnologia como forte 
aliada. Na Robótica, por 
exemplo, os jovens aprendem a 
trabalhar em equipe, a superar 
frustrações e adquirir novas 
competências e conteúdos de 
forma transversal. Ele citou 
ainda as experiências 
desenvolvidas nos laboratórios 
de ciências - já são quatro no 

Recife - em que os estudantes 
podem extrapolar as pesquisas 
usuais e promover experimentos 
dentro de uma cultura maker, 
além de acesso a 
computadores, câmeras de 
vídeo e foto e impressora 3D. 
Dados da Secretaria Municipal 
de Educação revelam que, nos 
últimos cinco anos, a cidade 
teve um aumento de 46% de 
matrículas de alunos de 
educação especial. Atualmente, 
a cidade atende 3.926 
estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e 
altas habilidades/superdotação. 

Para este grupo, o uso de 
Tecnologia Assistiva (TA) é 
considerado imprescindível. “A 
cidade foi pioneira a adotar o 
Livox, software de referência 
desenvolvido por um 
pernambucano que possibilita a 
comunicação e alfabetização de 
pessoas com deficiência”, 
esclarece Geraldo Julio ao 
pontuar a aquisição de cinco mil 
licenças do Software para a 
rede municipal ainda em 2016.

Entre as muitas iniciativas 
desenvolvidas na rede estão 
ainda a adoção dos teclados 
TiX, que funcionam como 
mouse e teclado para uso de 
pessoas com restrições físicas e 
motoras. Tanto o teclado TIX 
quanto o Livox estão disponíveis 
em 125 Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM) em 
escolas Municipais do Recife. A 
robótica é empregada também 
com a utilização de robôs 
humanoides de última geração 
(NAO) no atendimento a 
crianças com autismo e tem se 
mostrado um sucesso. 

Para chancelar os avanços 
obtidos, os alunos - 
protagonistas do avanço na 
educação - expuseram em um 
estande as experiências com as 
tecnologias assistivas, a 
robótica, e a arte confeccionada 
com resíduos tecnológicos. A 
Prefeitura do Recife é a única do 
Brasil a montar um espaço no 
evento.

O estande tinha 44m² e 
congregou atividades voltadas 
para as ações de Tecnologia 
Assistiva (TA), Sustentabilidade e 
Robótica. O prefeito percorreu o 
espaço, conversou com alunos 
e viu de perto as iniciativas. O 
estande é uma réplica do que 
vem ocorrendo nos Laboratórios 
de Ciência e Tecnologia. O 
espaço multifuncional permite 
que experiências vivenciadas no 
laboratório possam ser 
replicadas e demonstradas ao 
público presente em São Paulo. 
Os alunos e coordenadores dos 
laboratórios das Escolas 
Municipais Pedro Augusto, 
Antônio de Brito Alves, Rodolfo 
Aureliano e Costa Porto, 
também participam do evento 
por meio de vídeoconferência, 
fazendo demonstrações e 
experimentações em tempo 
real.

Quatro estudantes com 
deficiência, matriculados na 
rede de ensino do Recife, 
compartilharam suas 
experiências com o uso dos 
recursos tecnológicos como 
Livox, Tix, tablet e a robótica.
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Geraldo: "Investir na primeira infância é o
melhor caminho para o futuro"  

Olhar o futuro pensando no 
presente é a máxima que rege a 
5ª Semana do Bebê do Recife, 
que teve início no último dia 20, 
com apresentações no Teatro 
Santa Isabel, no bairro de Santo 
Antônio. A edição deste ano é a 
maior desde a criação do 
evento e reunirá mais de mil 
atividades, em diversos pontos 
da cidade. O prefeito Geraldo 
Julio fez a abertura oficial do 
evento e destacou a importância 
de priorizar o desenvolvimento 
das crianças do zero aos seis 
anos, período classificado como 
primeira infância. A Semana se 
estendeu até o domingo (26), 
com programação especial no 
Recife Antigo de Coração, no 
Bairro do Recife. As atividades, 
no entanto, vão até o fim do 
mês.

Geraldo reforçou o engajamento 
da sociedade na preservação 
do desenvolvimento das 
crianças nestes primeiros anos 
de vida. "A primeira infância é 
uma pauta que, globalmente, 
tem sido muito priorizada. O 
desenvolvimento das crianças 
de zero a seis anos é o 
momento mais importante da 
formação do aprendizado e da 

cidadania. Então essa 
mobilização é importante, 
porque é uma ação de toda a 
cidade. A gente tem várias 
secretárias envolvidas, e temos 
ainda o apoio da sociedade. 
Escolas particulares, shoppings, 
lojas, influenciadores digitais 
estão fazendo mobilizações 
para chamar atenção de toda a 
sociedade para o tema 
importante que é o 
desenvolvimento das crianças 
logo ao nascer e essa é a meta 
principal da Semana do Bebê", 
afirmou o prefeito.

O universo lúdico deu a tônica 
da abertura. O mágico Rodrigo 
Lima encantou a plateia com 
seus números e mensagens 
sobre empatia, a importância do 
brincar e do riso para o 
desenvolvimento infantil. O 
cantor Silvério Pessoa, também 
formado em pedagogia, 
reforçou o olhar atento para os 
primeiros anos de vida da 
criança e a importância para a 
formação dos indivíduos. A 
cantora e contadora de histórias 
Carol Levy fez uma 
apresentação ao lado de alunas 
do Compaz.

O aleitamento materno foi 
assunto prioritário na edição 
deste ano, com o tema 
"Alimentar o presente é cuidar 
do futuro". O assunto trouxe um 
alerta sobre as perspectivas a 
longo prazo e as medidas que 
podem ser tomadas 
imediatamente.

Montada em parceria com o 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), a Semana do 
Bebê tem como principal 
estratégia a mobilização social e 
o fortalecimento das ações 
realizadas no município, 
referentes ao cuidado, 
promoção, prevenção e 
assistência à criança.

O encerramento da 5ª Semana 
do Bebê aconteceu no Recife 
Antigo de Coração, evento que 
leva opções de lazer para toda a 
família no Bairro do Recife. Além 
da programação esportiva, de 
lazer e de serviços, o polo 
infantil contou com brinquedos 
infláveis, recreadores e shows 
gratuitos de Tio Bruninho, Carol 
Levy e Orquestra Criança 
Cidadã.
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Atleta incentiva alunos a não desistirem
dos seus sonhos

Na última sexta-feira(17/05), o 
fisiculturista Gabriel Gazzaneo, 
de 24 anos, foi o convidado do 
Projeto Paz e Leis e falou aos 
alunos da Escola Municipal  
Poeta Joaquim Cardozo, na 
Macaxeira, sobre a importância 
da disciplina e determinação 
para ter êxito no esporte, assim 
como na vida. Gabriel fez um 
paralelo com a vida dos 
estudantes: a disciplina se 
encaixa bem para o êxito de 
qualquer atividade e “para 
alcançarmos nossos objetivos 
temos que ser mais do que 
somos.  Não nos contentarmos 
com os primeiros resultados”, 
afirmou o atleta.

Gabriel, que estuda Fisioterapia 
e Educação Física, e mantém 
uma rotina puxada de exercícios 
e alimentação (ele faz 8 

refeições por dia com pouca 
variação de itens) disse que 
para iniciar a jornada temos que 
ter motivação. “Quando penso 
em desistir, lembro do que me 
motivou a iniciar esse esporte. 
Gabriel foi um adolescente 
magro e sofreu bullying na 
escola e foi aconselhado a fazer 
um esporte.  

O Projeto Paz e Leis, do Núcleo 
de Enfrentamento à Violência 
Escolar(NEVE), da Secretaria de 
Educação do Recife, trabalha o 
protagonismo juvenil, a cultura 
da paz nas escolas, combate o 
bulliyng e orienta sobre leis 
como a Maria da Penha, 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Atualmente, 
estudantes de três escolas, de 
um total de dez, participam da 
atividade que prioriza as 

unidades que apresentam 
algum conflito ou vulnerabilidade 
interno ou no entorno das 
escolas. O Projeto é conduzido 
por Andrea Gazzaneo Saldanha.
Eduardo Oliveira, 12 anos, 
também do 7º A, diz que as 
conversas realizadas trouxe 
muito aprendizado e fez com 
que os alunos parassem com o 
bullying. Outro benefício que 
Eduardo aponta é o fato dos 
estudantes agora preservarem o 
patrimônio da escola. “Não 
riscam mais as bancas” O 
professor de História e 
Geografia da unidade, Fábio 
Santana, atesta a mudança 
ocorrida. “Andrea trouxe 
exemplos de bullying do 
cotidiano das crianças que eles 
não percebiam que praticavam 
e agora não existe mais”.

Canal na Mustardinha ganha Ecobarreira

Na última sexta-feira(17/05), o 
fisiculturista Gabriel Gazzaneo, 
de 24 anos, foi o convidado do 
Projeto Paz e Leis e falou aos 
alunos da Escola Municipal  
Poeta Joaquim Cardozo, na 
Macaxeira, sobre a importância 
da disciplina e determinação 
para ter êxito no esporte, assim 
como na vida. Gabriel fez um 
paralelo com a vida dos 
estudantes: a disciplina se 
encaixa bem para o êxito de 
qualquer atividade e “para 
alcançarmos nossos objetivos 
temos que ser mais do que 
somos.  Não nos contentarmos 
com os primeiros resultados”, 
afirmou o atleta.

Gabriel, que estuda Fisioterapia 
e Educação Física, e mantém 
uma rotina puxada de exercícios 
e alimentação (ele faz 8 

refeições por dia com pouca 
variação de itens) disse que 
para iniciar a jornada temos que 
ter motivação. “Quando penso 
em desistir, lembro do que me 
motivou a iniciar esse esporte. 
Gabriel foi um adolescente 
magro e sofreu bullying na 
escola e foi aconselhado a fazer 
um esporte.  

O Projeto Paz e Leis, do Núcleo 
de Enfrentamento à Violência 
Escolar(NEVE), da Secretaria de 
Educação do Recife, trabalha o 
protagonismo juvenil, a cultura 
da paz nas escolas, combate o 
bulliyng e orienta sobre leis 
como a Maria da Penha, 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Atualmente, 
estudantes de três escolas, de 
um total de dez, participam da 
atividade que prioriza as 

unidades que apresentam 
algum conflito ou vulnerabilidade 
interno ou no entorno das 
escolas. O Projeto é conduzido 
por Andrea Gazzaneo Saldanha.
Eduardo Oliveira, 12 anos, 
também do 7º A, diz que as 
conversas realizadas trouxe 
muito aprendizado e fez com 
que os alunos parassem com o 
bullying. Outro benefício que 
Eduardo aponta é o fato dos 
estudantes agora preservarem o 
patrimônio da escola. “Não 
riscam mais as bancas” O 
professor de História e 
Geografia da unidade, Fábio 
Santana, atesta a mudança 
ocorrida. “Andrea trouxe 
exemplos de bullying do 
cotidiano das crianças que eles 
não percebiam que praticavam 
e agora não existe mais”.
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Geraldo: “O Ondatec é uma janela aberta
para o futuro”

No último dia 8, o Auditório 
Tabocas, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, 
recebeu cerca de 900 pais, 
mães e responsáveis pelos 
estudantes engajados no 
projeto Ondatec, da Prefeitura 
do Recife. O prefeito Geraldo 
Julio prestigiou a ação do 
projeto que consiste em aulões 
de reforço para incentivar os 
estudantes a disputarem vagas 
em vestibulares técnicos e 
atingiu neste ano a marca 
recorde de cerca de 3 mil alunos 
participantes. O encontro, 
chamado ‘Família Ondatec’, 
aconteceu pela primeira vez, 
com o objetivo de promover a 
aproximação e diálogo com os 
pais dos estudantes do 9º ano, 
que fazem parte do programa, 
para sensibilizá-los sobre a 
importância do projeto na vida 
de seus filhos.

 O programa Ondatec 
contempla jovens do 9º ano e 
dos Programas de correção de 
fluxo como o Travessia e 
Educação de Jovens e 
Adultos(EJA) das Escolas 
Municipais, e disponibiliza para 
os jovens aulões de português e 
matemática, ministrados por 

professores da Rede Municipal 
de Ensino em seis Escolas 
Técnicas Estaduais e um Polo 
do Travessia/EJA. Este ano o 
Ondatec teve um total de 2.976 
estudantes inscritos, sendo 
1.928 do 9º ano e 1.046 
oriundos do Travessia/EJA. 
No evento, os presentes 
puderam contar com a palestra 
“Adolescência: Um Novo 
Nascimento” com Edileuza 
Figlioulo e Paulo Figlioulo, 
representantes da seccional 
Recife da Escola de Pais do 
Brasil, entidade voluntária de 
referência em assuntos de 
educação e relacionamento 
familiar no país. A noite também 
contou com a apresentação da 
cantora Nena Queiroga, que  
fechou a programação com 
uma apresentação musical 
especial. 

Vanessa Santos, de 39 anos, foi 
uma das mães presentes no 
evento e comentou da 
importância da presença e 
incentivo dos pais nos estudos 
dos filhos. “Eu tenho um filho, o 
Ryan Vinícius, que participou do 
programa de Robótica da 
Prefeitura do Recife, e teve 
muito destaque e várias portas 

abertas, conhecendo países, 
numa oportunidade única, onde 
a gestão municipal reconheceu 
a importância da educação. 
Hoje  esse meu filho estuda 
Engenharia Eletrônica e passou 
no Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica em primeiro lugar. 
Meu filho mais novo, de 15 
anos, o Yuruan Keven, que está 
no Ondatec, também tem todo 
meu apoio e incentivo. 
Precisamos estar juntos, atentos 
e ajudando os nossos filhos a 
aproveitarem essas 
oportunidades”, comentou a 
auxiliar administrativa.

Para o Secretário de Educação 
Bernardo D’Almeida, o evento 
realizado teve como objetivo 
fortalecer ainda mais o 
programa, e foi uma 
oportunidade de aproximar 
ainda mais as famílias da vida 
escolar dos alunos. “O tripé 
fundamental é o professor, o 
aluno, e os pais. Então é de 
total importância o que estamos 
realizando, de forma inédita na 
rede municipal. Precisamos 
juntar cada vez mais a 
comunidade educacional da 
nossa gestão”, explicou o 
secretário.
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Turma da Escola e Trupe da CTTU participam
de formação sobre Educação para Mobilidade

A Secretaria de Educação do 
Recife, junto com a Companhia 
de Trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU) e o Instituto Pelópidas 
Silveira promoveu no dia 29 de 
abril uma formação sobre 
Educação para Mobilidade 
Consciente. O encontro foi 
realizado no auditório do Centro 
de Educação, Tecnologia e 
Cidadania (CETEC) com a 
proposta de construir um 

projeto trabalhando educação 
no trânsito para mobilidade 
consciente e que esta temática 
seja tratada nas escolas. 

Francisco Irineu, coordenador 
do Programa de Educação para 
o Trânsito, coordenou a 
formação voltada para artistas 
que fazem parte da Turma da 
Escola e a Trupe da CTTU. Eles 
fazem um trabalho educativo de 
conscientização no ambiente 
escolar e nas ruas orientando 
sobre desenvolvimento de 
projetos educativos, utilizando 
recursos tecnológicos, lúdicos 
entre outros. “Esta ação 
contribuirá para o aprendizado 
dos estudantes sobre 

mobilidade proporcionando 
mudanças para 
comportamentos mais seguros 
no ato de se movimentar na 
cidade”, avaliou Francisco Irineu.

Representantes da Unidade de 
Tecnologia (UTEC) do Recife 
também estavam presentes na 
formação. Eles iniciaram oficinas 
para implementar o de 
mobilidade consciente nas 
escolas a partir de maio. “A 
proposta é trabalhar tecnologia 
na educação para mobilidade 
por meio dos recursos 
tecnológicos disponíveis nas 
escolas”, explicou a Gestora da 
UTEC Recife, Ilka Oliveira.
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O projeto, fruto de um 
trabalho cientí�co dos 
alunos, contou com a 
ajuda e orientação da 
Emlurb para a 
instalação.


