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Emoção e muitas novidades marcaram a
volta às aulas dos professores da rede
municipal de educação do Recife
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A emoção marcou o início do
ano letivo para mais de dois
mil professores da Rede
Municipal de Educação do
Recife na manhã do dia 4, no
Teatro Guararapes, no Centro
de Convenções.
Recepcionados com
apresentação de tenores e do
Maracatu da Escola Municipal
em Tempo Integral Divino
Espirito Santo, o evento reuniu
o Secretário de Educação
Bernardo D'Almeida, o VicePrefeito Luciano Siqueira, o
Secretario Executivo de
Gestão e Segurança Urbana,
Coronel Adalberto Ferreira, o
coordenador do Fórum
Municipal de Educação Isaac
Oliveira, a coordenadora Geral
do Sindicato Municipal dos
Proﬁssionais de Ensino da
Rede Oﬁcial do Recife
(SIMPERE) Claudia Ribeiro,
além dos Diretores Executivos
da Seduc.
Antes de falar para o teatro
lotado, o Secretário Bernardo
D'Almeida pediu um minuto de
silêncio em homenagens às
vítimas do desastre ambiental

em Brumadinho (Minas
Gerais). Os tenores cantaram
ainda a música “Rosa de
Hiroshima” de Vinícius de
Morais, em homenagens as
vítimas. “Esse minuto de
silencio é para não
esquecermos o martírio das
famílias de Brumadinho”,
lembrou. Após a cerimônia o
Secretário deu as boas-vindas
a todos os educadores
presentes e contou um pouco
de sua história de trabalho.
”Estou honrado com o convite
em assumir a Educação do
Recife e sei do tamanho do
trabalho que temos à frente
para oferecer uma educação
de qualidade para os
recifenses”, pontuou o
Secretário.
Ponto alto do dia, o repórter
especial da Rede Globo
Francisco José falou para uma
plateia atenta sobre sua
carreira, com mais de 40 anos
à frente de reportagens que
ﬁzeram a história da TV
brasileira. “Vocês são os mais
dignos representantes de
Paulo Freire. Me sinto honrado

em falar para esse teatro
lotado”, discursou. O repórter
contou as similaridades e a
importância da proﬁssão de
educador com sua proﬁssão.
“Nesta proﬁssão temos muitas
semelhanças. Como professor
vocês estudam para preparar a
aula e eu, como repórter,
pesquiso e estudo sobre
minha próxima matéria”,
contou.
O Diretor-executivo de
Tecnologia na Educação
Francisco Luiz dos Santos,
destacou ainda as outras
novidades que vão compor o
calendário escolar ao longo de
2019. Além da Guarda na
Escola, os professores vão ter
recursos como sala de arte
com projetores multimídia, TVs
com acesso a internet,
impressoras coloridas e ﬁbra
ótica para melhorar a internet
em 120 escolas, entre outros.
Outra grande novidade foi a
Turma na Escola, que foram
em peso recepcionar os
professores no Centro de
Convenções.

A prefeitura do Recife
reforça as políticas de
inclusão com entrega
de veículos, softwares
e teclados para alunos
com deﬁciência
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Educação Inclusiva do Recife recebe reforço
com novos equipamentos e proﬁssionais
Mais cidadania e dignidade
para os alunos com deﬁciência
da rede municipal do Recife.
Na manhã da última quintafeira (14), o prefeito Geraldo
Julio reforçou as políticas de
inclusão com entrega de
veículos, softwares e teclados
para alunos com deﬁciência
que têm grandes
comprometimentos na
locomoção, comunicação e
interação social. No ato,
realizado no Compaz Escritor
Ariano Suassuna, no Cordeiro,
que reuniu pais e alunos,
foram entregues sete novos
micro-ônibus adaptados para
o Transporte Escolar Inclusivo
(TEI), 150 teclados inclusivos
TiX e 5 mil licenças do
software Livox, que vão
otimizar a dinâmica de estudo
e aprendizagem, além de
facilitar os deslocamentos dos
jovens. O gestor municipal
anunciou também a nomeação
de 40 novos Agentes de Apoio
ao Desenvolvimento Escolar
Especial (AADEE), que auxiliam
os alunos em sala de aula.

"Pouco mais de 200 alunos
tinham acesso ao Transporte
Escolar Inclusivo. Agora
vamos a 334 que vão poder ir
à escola tranquilamente, com
segurança, com ar
condicionado, bem
acomodados, levando a
educação inclusiva no Recife,
que já é referência nacional
com 3.900 alunos hoje, a um
futuro melhor. Tivemos a
oportunidade também de fazer
a entrega de outros itens da
educação inclusiva como
Teclados e as licenças do
Livox. É a educação inclusiva
do Recife, que já é referência,
aumentando ainda mais o seu
potencial", aﬁrmou o prefeito
Geraldo Julio.
O secretário de Educação do
Recife, Bernardo D´Almeida,
comentou sobre a importância
da iniciativa. "Essa entrega de
hoje é o resultado de um
trabalho de seis anos da rede
municipal. A Prefeitura do
Recife está sempre avançando
e isso é mais uma conquista
dos alunos da rede. Sabemos

da importância da educação
para todos, com todas essas
ferramentas e também com o
transporte. Hoje também
tivemos o feliz anúncio do
prefeito sobre a contratação
de 40 proﬁssionais para
auxiliar alunos e professores
em sala de aula, ampliando
este trabalho que já é
realizado", aﬁrmou.
Adréa Carneiro, Mãe do
Alysson de 13 anos, com
paralisia cerebral, da Rede
Municipal do Recife, comentou
a alegria em ver a expansão
dos veiculos e as novas
ferramentas. "Facilita muito
nossa vida esse Transporte
Inclusivo, e é algo que ele não
tinha nem quando estudava
em escola particular. Esse
suporte que a prefeitura dá
pras nossas crianças é
maravilhoso, principalmente
pra nós que não temos
condições de fazer esse
deslocamento”, comentou
emocionada a dona de casa.

Prefeitura do Recife promove I Feira de
Eletivas para alunos do integral
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As escolas de Tempo Integral
da rede municipal de ensino
participaram, até o último dia
20, da I Feira de Eletivas. O
evento realizado pela
Secretaria de Educação do
Recife teve como objetivo
trabalhar temas que envolvam
os alunos de uma maneira
lúdica e prazerosa, sem perder
o foco do desenvolvimento
pedagógico. Após a
apresentação feita pelos
professores, os alunos
escolhem quais disciplinas
eletivas querem cursar.

Mais de 150 alunos do 6° e 7°
anos da Escola Municipal Luiz
Vaz de Camões, no Ipsep,
participaram desta experiência
diferente. Além das aulas
tradicionais de Língua
Portuguesa, Matemática,
História e demais
componentes curriculares, as
escolas integrais também
oferecem disciplinas nas mais
diversas áreas do
conhecimento, 6 no total,
como: Robótica, Brinquedos e
Brincadeiras, Plantando ideias;
Luz, câmera, ação; Faça seu
HQ e contos de fada.

Nas aulas expositivas, foram
apresentados aos alunos
curiosidades do mundo da
robótica, xadrez humano,
plantação de árvore, teatro,
entre outros. A aluna Emelli
dos Santos, 16, 6º ano D, ﬁcou
encantada com tudo que viu.
“Foi muito interessante o que
aprendemos hoje. Achei
interessante a aula Conto de
Fadas, com a encenação da
história de Cinderela, acho que
poderia me ajudar com o
português e história, mas o
que mais despertou meu
interesse foi a Robótica”,
conﬁdenciou.

Secretaria de Educação lança Programa
Brinqueducar para educação infantil
de 0 a 3 anos
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Mais de 400 professores que
atuam nas turmas da
Educação Infantil (Berçário,
Grupo I, Grupo II e Grupo III);
Coordenadores Pedagógicos e
Técnico-Pedagógicos da
Secretaria de Educação do
Recife se reuniram no dia 1 de
fevereiro, para participar da
primeira formação
Brinqueducar – 0 a 3 anos, no
Auditório Tabocas, Centro de
Convenções. O encontro teve
como objetivo apresentar
experiências com o
Brinqueducar e ideias de
práticas docentes, com o uso
dos jogos, brinquedos e livros
de literatura para serem
realizados ao longo do ano
letivo.

Executivo de Gestão
Pedagógica, Rogério Morais e
apresentações da Turma da
Escola e da música do
Brinqueducar, composta por
Nando Cordel. “Nós
desejamos que essa nova
formação da educação infantil,
do Programa Brinqueducar,
faça a diferença e contribua
para as práticas pedagógicas
dentro das unidades da rede,
trazendo muitas novidades,
tecnologia e uma parceria com
a Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE) e o
seu Núcleo de Investigação
em Neurodesenvolvimento,
Afetividade, Aprendizagem e
Primeira Infância (NINAPI)”,
ressaltou Rogério Morais.

O evento iniciou- se com as
boas-vindas do Diretor

A programação contou com
palestras de especialistas

importantes. Destaque da
manhã a mestra em Psicologia
Aplicada pela Universidade de
Nova York (NYU), Ana Luiza
Colagrossi exibiu um painel
com exibição do documentário
“Começo da Vida” – Memória
afetiva e infância – A
importância dos primeiros
1000 dias na vida da criança.
“São vocês que constroem e
que irão transformar a
educação infantil aqui no
Recife. Na fase da primeira
infância, o afeto, o brincar é
muito importante e se estamos
pensando na construção
dessa criança, estamos não só
impactando essa fase, mas
também o adulto de amanhã”,
comentou Ana Luiza.

Secretaria de Educação promove exposição
com protótipos voltados para acessibilidade
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O Centro de Educação,
Tecnologia e Cidadania
(CETEC) recebeu na última
sexta-feira (15) a exposição
dos projetos desenvolvidos
por professores,
multiplicadores, gestores das
Unidades de Tecnologia na
Educação e Cidadania (Utecs)
e técnicos pedagógicos que
atuam na tecnologia da
educação da rede municipal
de ensino do Recife. Foram
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Promovido pela Secretaria de
Educação do Recife, o evento
foi aberto ao público e contou
com a participação da Turma
da Escola que de forma lúdica
e animada apresentou as
ações de tecnologia
disponíveis para as escolas.
Um dos projetos apresentados

na socialização foi o “Alfabeto
Acessível”. Apresentado por
Eduarda Santos, representante
do Núcleo de Tecnologia
Assistiva do CETEC, o alfabeto
tem como objetivo possibilitar
as pessoas cegas e com baixa
visão a aprender de forma
acessível e fácil o alfabeto.
“Após nos depararmos com
todas as possibilidades que o
Fab Lab nos apresentou,
pensamos de imediato em
criar algo relacionado a
acessibilidade, e foi aí que
surgiu a ideia do alfabeto
acessível, onde nós
pretendemos auxiliar essas
pessoas e contribuir no
aprendizado das crianças e
dos jovens”, disse.
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expostos 12 protótipos criados
na oﬁcina de cultura maker,
ministrada pelo Fab Lab, além
de socialização de
experiências durante as
oﬁcinas de drone e
microduíno, ministradas pela
coordenação da robótica e
Google Sala de aula e
gamiﬁcação, ministradas por
consultores do Google.
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