Estudantes do ProJovem Recife são apresentados ao Programa
Robótica na Escola
Os estudantes do Programa Nacional de Inclusão de
Jovens do Recife (ProJovem Urbano) foram
apresentados, na última terça-feira (20), ao Programa
Robótica na Escola. A aula inaugural para cerca de 50
alunos aconteceu na Escola Municipal Margarida
Siqueira, na Bomba do Hemetério. Com a inclusão dos
cerca de mil estudantes do Projovem no programa de
robótica da Prefeitura do Recife, mais de 74 mil alunos
da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação
de Jovens Adultos e Idosos (EJA) da rede municipal de
ensino do Recife passam a ter acesso à robótica em
sala de aula.
Os alunos do Projovem terão acesso à linha de
robótica com ferramentas, que permite a construção
de objetos robóticos a partir de peças simples do
cotidiano, envolvendo conhecimentos de mecânica,
eletrônica, programação de computadores e metarreciclagem, além de elementos de matemática, física e
de diversas outras áreas do conhecimento. Com essa
linha, os estudantes podem reaproveitar objetos de
casa, que iriam para o lixo, e construir um robô.
As aulas serão ministradas por dez professores do
ProJovem que tiveram formação em robótica. O
docente Bruno Luiz Guedes contou que passou por
formações teóricas e práticas como preparação para
usar a robótica em sala de aula.
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"Com certeza os alunos do Projovem vão se
interessar pela robótica. Deu para notar a curiosidade
pelo rosto deles ouvindo as explicações. E como a
robótica é algo prático, se encaixa no objetivo do
programa de tentar inserir os estudantes no mercado
de trabalho e dar a eles uma perspectiva de futuro".
O estudante Diógenes Galdino, 27 anos, aprovou a
primeira aula de robótica. "Pelo que os professores
explicaram, parece simples de fazer as montagens e
programações. Acho que aprender robótica pode me
ajudar a conseguir um bom emprego”.

Cantata Natalina da Escola Municipal Emídio Dantas Barreto encanta
moradores de Santo Amaro
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A 6ª Cantata Natalina da Escola Municipal Emídio
Dantas Barreto encantou os moradores do bairro de
Santo Amaro, no último dia 16, na Praça do Campo
Santo. A apresentação musical contou com a
participação dos alunos, professores, dos pais e da
comunidade.
“A cantata é uma forma de atravessar os muros da
escola; é um marco na comunidade. Os lavadores de
carros nos ajudam, o pessoal que vem fazer refeição
na praça gosta bastante e até quem está no cemitério
para e assiste à apresentação. As famílias da
comunidade sempre vêm prestigiar. É importante
levarmos para as pessoas um pouco do Natal",
disse a gestora Maria Sandra.
O estudante Aliandro Felipe, 10 anos, contou o que
sentiu ao participar da cantata. “Eu gosto porque
exercito a voz e é uma maneira de celebrar o natal.
Me sinto muito bem cantando”, disse o garoto.

Professores da rede municipal do Recife celebram conclusão
de mestrado profissional
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Uma cerimônia realizada na última terça-feira (20),
na Escola de Formação de Educadores Paulo Freire, na
Madalena, celebrou a conclusão do mestrado
profissional da primeira turma de professores da rede
municipal de ensino do Recife que fizeram pósgraduação a partir de convênios firmados pela
Prefeitura do Recife com diversas universidades. Durante o evento, os seis primeiros docentes que
defenderam suas dissertações sobre temas

relacionados à rede municipal do Recife socializaram
suas pesquisas sobre formação continuada, educação
integral, alfabetização e letramento.
A celebração foi uma iniciativa da Teias: Rede de
Mestres e Doutores, que tem o objetivo de conectar
os professores da rede municipal que fizeram ou
estão fazendo mestrado e doutorado para trocar
experiências
e
compartilhar
pesquisas.
A
ideia é incentivar a produção científica e melhorar a
qualificação dos profissionais.
Um dos concluintes do Mestrado Profissional em
Gestão e Avaliação da Educação Pública na Universidade Federal de Juiz de Fora foi Ivanildo Luís de Sousa,
que é chefe da Divisão de Anos Finais da Secretaria de
Educação do Recife. "A parceria facilitou muito para a
gente. Foi uma experiência incrível, de muitas leituras
e artigos escritos. Tive a oportunidade de discutir
educação pública com professores do País inteiro.
Como é um mestrado profissional, tivemos que fazer
análise de políticas públicas da rede municipal do
Recife e apontar soluções práticas na dissertação",
contou o professor, que se emocionou ao apresentar
um resumo do seu trabalho sobre "A formação
continuada na rede municipal de ensino do Recife: o
papel do formador de professores".

Alunos da rede municipal do Recife promovem grande abraço pela paz
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A Praça Miguel de Cervantes, na Ilha do Leite, foi
palco, no último dia 16, do evento "Um abraço pela
paz", que encerrou as atividades do Projeto Estudante
Protagonista do Mês, da Secretaria de Educação do
Recife. Cerca de 30 alunos das Escolas Municipais dos
Coelhos e Reitor João Alfredo, além da Creche
Municipal Vovô Arthur, ocuparam o coreto da praça
com cantorias, brincadeiras e troca de mensagens
pela paz. Com o objetivo de incentivar o respeito, a
solidariedade e o cuidado com o próximo, o evento
também foi realizado em Brasília Teimosa, Alto Santa
Terezinha, Jordão e Ibura. Além dos alunos e

professores,
o
projeto
envolveu
técnicos
pedagógicos, coordenadores e gestores das unidades
de ensino.
Um pouco antes do abraço, os estudantes distribuíram mensagens e corações de pano e papel entre os
frequentadores da praça. A enfermeira Nadir
Meireles, de 33 anos, que trabalha em uma clínica
médica nas proximidades, ficou surpresa e feliz com
a presença das crianças. "Sempre que saio do meu
plantão venho até aqui para relaxar um pouco. De
repente vi a movimentação e me aproximei. Achei
tudo muito bonito, especialmente pelo carinho
demonstrado pelos professores com os alunos e pelo
respeito dos estudantes aos seus mestres", elogiou.
De acordo com a professora Renata Jatobá, gerente-geral
de
Planejamento
e
Monitoramento
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a
ação foi o último dos 12 encontros do Projeto
Estudante Protagonista do Mês. "Esse evento
evidenciou o protagonismo estudantil, que foi o tema
do ano letivo 2016. A autonomia é fundamental na
evolução da criança em relação à criatividade e ao
aprendizado", argumentou
A estudante Ewllen Thuizi, de 9 anos, era o
verdadeiro exemplo da alegria que reinou durante o
evento. "Este ano aprendemos muitas coisas
importantes, como respeitar mais os professores e os
idosos, estudar mais e combater a violência", afirmou. O encontro foi encerrado com um grande abraço simbólico da praça e soltura de balões brancos.

Rede municipal de ensino do Recife conquista melhor resultado da história
na OBMEP 2016
Com 15 estudantes recebendo Menção Honrosa, a
rede municipal do Recife obteve, em 2016, seu melhor
resultado na história da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Os alunos
premiados receberam, no último dia 13, os
certificados entregues pela equipe da Prefeitura do
Recife, em evento realizado na Escola de Formação de
Educadores Paulo Freire, na Madalena. A OBMEP é
realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura
e Aplicada (IMPA) e tem o objetivo de estimular o
estudo da disciplina, revelando talentos na área.
O secretário-executivo de Gestão Pedagógica do
Recife, Rogério Morais, parabenizou os alunos pelo
resultado. "Nossa participação na OBMEP vem
crescendo substancialmente e este ano tivemos o
maior número de menções honrosas para a rede. O
avanço é fruto do esforço dos estudantes e do
trabalho da equipe. O que eles conseguiram é um
feito diferenciado, que merece comemoração",
afirmou, acrescentando que os alunos premiados
passam a ser referência nas escolas para os outros
colegas. "Com a colaboração de todos, a escola
pública pode ter a mesma qualidade da particular",
completou, Rogério.
A estudante Flávia Vitória Silva, da Escola Municipal
Rodolfo Aureliano, disse que já esperava um bom
resultado. "Sempre gostei de matemática e fiz o curso
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preparatório para a segunda fase da OBMEP com o
professor Jonas, aqui na escola. Esse ano fiz
vestibular para Química no IFPE e penso em tentar
Medicina ou Direito na universidade", afirmou. Por
sua vez, o também premiado aluno Matheus Farias,
da Escola Municipal em Tempo Integral Pedro
Augusto, disse que o objetivo era testar seus
conhecimentos. "Eu não esperava ir tão bem, fiquei
muito surpreso", comentou.

ALUNOS PREMIADOS COM MENÇÃO HONROSA NA OBMEP 2016:
















Adeíldo Francisco - Escola Municipal Rodolfo Aureliano
Flávia Vitória Silva - Escola Municipal Rodolfo Aureliano
Caio Vinicios Fidelis - Escola Municipal José da Costa Porto
Herbert Richard - Escola Municipal Vila Sésamo
Luís Guilherme Costa Silva - Escola Municipal Oswaldo Lima Filho
Maria Eduarda Omena - Escola Municipal Florestan Fernandes
Robert Augusto Santos - Escola Municipal Reitor João Alfredo
Yuri Matheus Brito - Escola Municipal em Tempo Integral Divino Espírito Santo
Helama Iury Oliveira- Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus
Isabel Juliane Oliveira - Escola Municipal João XXIII
João Carlos Melo - Escola Municipal Aderval Galvão
Késsia Santos - Escola Municipal Paulo VI
Matheus Farias - Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto
Matheus Henrique Siqueira - Escola Municipal Luiz Vaz de Camões
Rinaldo Gomes - Escola Municipal em Tempo Integral Antônio Heráclio

Alunos de Escola Municipal Sítio do Céu recebem presentes da campanha
Papai Noel dos Correios
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"Agradeço aos funcionários dos Correios, que
viabilizaram um projeto tão lindo, e a todas as pessoas
que adotaram uma cartinha, tornando-se o Papai Noel
de uma criança que não conhecem, mas já amam". A
estudante Beatriz Vitória, do 3º ano da Escola
Municipal Sítio do Céu, não escondia a emoção
durante a entrega dos primeiros presentes da
campanha Papai Noel dos Correios, realizada no
último dia 13, na Escola de Formação de Educadores
Paulo Freire, na Madalena. Na ocasião, mais de 180
alunos da unidade de ensino receberam seu pedido de
Natal das mãos de Papai e Mamãe Noel.

Até o momento, estudantes de 15 escolas da rede
municipal de ensino do Recife já encaminharam 4,4
mil cartas para a campanha, que acontece há 27
anos, com foco nas crianças com até 10 anos de
idade que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O aluno Gabriel Leonardo, do 1º Ano B,
deu pulos de alegria quando recebeu seu brinquedo,
um caminhão dos bombeiros. "Fiquei muito feliz com
o presente e vou brincar com meus amiguinhos.
Gostei demais", disse.
A chefe da Divisão de Anos Iniciais da Secretaria de
Educação do Recife, Andréa Castro, explicou que as
demais escolas municipais que participam da
campanha receberão, até janeiro, seus presentes.
"Este ano, escolhemos unidades localizadas em áreas
de vulnerabilidade social e que nunca participaram da
campanha", afirmou. A maior parte das cartinhas
atendidas, no dia 13, foi adotada pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). "Plantamos uma
semente aqui e esperamos que ela cresça e gere
vários frutos, para que cada vez mais pessoas
contribuam com essa ação", ressaltou a diretora de
Qualidade de Vida da UFPE, Rossana Maia Wanderley.

