Classe hospitalar completa dois anos com 36 alunos aprovados
e seis alfabetizados
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A classe hospitalar Semear, parceria entre a
Prefeitura do Recife, o Grupo de Ajuda à Criança
Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e o
Instituto Ronald McDonald, completou dois anos de
funcionamento com 36 alunos que passaram de ano e
seis alfabetizados. A iniciativa é inédita em Pernambuco e funciona no Centro de Onco-Hematologia
Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz
(Ceonhpe/Huoc), em Santo Amaro, com o objetivo de
restabelecer o direito social básico à educação e
manter o vínculo escolar da criança com câncer.

A primeira classe hospitalar de Pernambuco foi
implantada em março de 2015 e, em seu primeiro
ano, fez com que 19 alunos passassem de ano em
suas escolas de origem e quatro fossem alfabetizados.
Já em 2016, segundo ano do trabalho, 17 alunos com
câncer passaram de ano e outros dois aprenderam a
ler. "A avaliação é muito positiva, tanto no processo
de implantação do projeto quanto no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Buscamos não ser apenas
um espaço de aulas, mas sobretudo assegurar o
direito à continuidade da escolarização", afirmou o
diretor-executivo de Gestão Pedagógica da Secretaria
de Educação do Recife, Rogério Morais.
No total, a Semear já atendeu 58 alunos, sendo 28
no primeiro ano e 30 em 2016. A sala de aula hospitalar, que é um tipo de atendimento educacional
especializado, funciona numa sala do 5º andar do
Huoc, onde se encontram alguns dos leitos de
enfermaria para internamento. O espaço tem
capacidade para oito alunos por vez.
“Ainda bem que, com a classe hospitalar, encontrei
apoio e atenção para estudar. Quando a doença foi
descoberta, em agosto de 2015, pensei logo nos
estudos. Graças a Deus, estou no tratamento e tendo
aulas até hoje”, contou a aluna Paula Larriane, do 6°
ano, natural de Paulo Afonso (BA).

Secretaria de Educação promove palestra sobre enfretamento à violência
A Secretaria de Educação promoveu, na última terça
- feira (14), uma palestra para gestores e vice-gestores
escolares sobre enfrentamento à violência. O evento
ocorreu na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Educadores do Recife Professor Paulo Freire, na
Madalena e teve o comissário de polícia Eduardo
Braga como palestrante.
O policial abordou assuntos relacionados às diversas
formas de violência e como as identificamos, além das
mudanças após a Lei Maria da Penha.
Durante a palestra, Eduardo destacou a importância
do engajamento da sociedade no combate a violência
contra a mulher. “Enfrentar à violência contra a
mulher é papel de todos e é importante levar para a
sala de aula esse tema para superarmos a cultura do
machismo”, explicou.
A gestora da Escola Municipal Professor Enaldo
Manoel de Souza, Josineide Teotória da Silva, achou a
temática bastante relevante e deveria ser estendida

também aos docentes. “Acredito que formações
como essas devem acontecer mais vezes, porque, na
escola, presenciamos muitas ações machistas. Na
palestra, refletimos sobre o papel da mulher no Século XXI, seus direitos e como é importante o respeito
entre as pessoas”, ressaltou a gestora.
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Alunos da rede municipal têm aula especial em comemoração
aos 480 anos do Recife
As comemorações pelo aniversário de 480 anos do
Recife tiveram um capítulo especial na tarde da última
segunda-feira (13), quando estudantes da rede
municipal de ensino foram brindados com uma aula
especial sobre a história da cidade. A programação
organizada pela Secretaria de Educação do Recife na
Escola de Formação de Educadores Paulo Freire, na
Madalena, incluiu teatro de fantoches, projeção de
fotos históricas no telão, leitura de poemas e apresentações de música e dança.
Coordenador do espetáculo e diretor do Núcleo de
Atividades Culturais (NAC) da Secretaria, o maestro
Marcos Galdino explicou que a ideia foi prender a
atenção dos alunos de forma lúdica, com muito frevo
e poesia, levando-os a uma viagem pelo tempo, das
capitanias hereditárias aos dias atuais. "Resolvemos
utilizar os mamulengos pela facilidade de interação
com as crianças e adolescentes", explicou. A apresentação sobre os 480 anos do Recife também será
levado ao Centro Comunitário da Paz (Compaz) do
Alto Santa Terezinha e a outras escolas da rede
municipal.
A tarde contou ainda com apresentação de frevo
das passistas da Escola Municipal Antônio de Brito
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Alves, da Mustardinha, ao som da Banda Paulo Freire,
do NAC. Após muita agitação e um merecido lanche, a
estudante da Escola Municipal de Tempo Integral
(EMTI) Divino Espírito Santo, da Caxangá, Jessily
Eduarda, 12 anos, disse que achou tudo muito
divertido. "Aprendemos bastante sobre nossa cidade",
garantiu.

Compaz Governador Eduardo Campos comemora o primeiro
ano de inauguração
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O Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto
Santa Terezinha, completou um ano de funcionamento no último dia 9.
O prefeito Geraldo Julio foi até a unidade
acompanhado por diversos secretários para celebrar
as mudanças que o local vêm promovendo na Zona
Norte da cidade. Todos os dias são mais de 2 mil
pessoas realizando atividades esportivas, artísticas e
educacionais no local.

“O Compaz vem transformando a vida das pessoas
na Zona Norte, com artes marciais, cultura, esportes,
educação e várias atividades que ocorrem aqui. São
crianças, jovens, adultos e idosos quem estão sendo
beneficiados por eles”, destacou o prefeito.
No âmbito educacional, o centro é composto por
uma Unidade de Tecnologia na Educação (Utec) que
oferece oficinas, cursos e atividades para a comunidade e escolas do entorno. No primeiro ano de
atividades, a unidade atendeu 645 estudantes em
cursos gratuitos de edição de texto, história em
quadrinhos, introdução à robótica e animação digital.
Ana Paula Andrade, dirigente da Utec, destacou a
satisfação em trabalhar na unidade e o empenho de
todos em torná-lo um local adequado para educação.
“Estamos muito felizes com o trabalho realizado no
Compaz. Ficamos mais perto da comunidade, além de
atendermos as escolas também.” disse ela.
Maria Andreza Torres, professora da Escola
Municipal Alto Santa Terezinha, falou dos resultados
obtidos pelos estudantes após as aulas na Utec. “Os
estudantes tem aulas de tecnologia na escola e
acompanhamento na Utec. Logo nos primeiros
encontros já conseguimos perceber que o rendimento deles melhorou muito”, avaliou. Além disso, os
professores da escola também se interessaram mais
por tecnologia com a proximidade da Utec”,
completou.

PCR lança Projeto Estudante Protagonista 2017 com a Revolução
Pernambucana como tema
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No último dia 8 de março, em que se comemorou o
Bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, a
Prefeitura do Recife lançou o Projeto Estudante
Protagonista 2017, em evento realizado na Escola de
Formação de Educadores Paulo Freire, na Madalena.
O tema escolhido para este ano letivo é "Duzentos
anos de Revolução Pernambucana: Recife em cena da
cultura popular". No último dia 6, cerca de cem
estudantes e 300 coordenadores das unidades de
ensino municipais participaram do lançamento,
seguido de uma formação sobre o assunto, que
servirá de embasamento inicial para que trabalhem a
temática com os estudantes. No total, cerca de quatro
mil professores, coordenadores e gestores da
Secretaria de Educação do Recife estão passando por
formações sobre a Revolução Pernambucana de 1817,
desde o início de fevereiro.

Desenvolvido de forma interdisciplinar, o Projeto
Estudante Protagonista visa mobilizar os estudantes
para a pesquisa, propondo e estimulando ações de
protagonismo dos alunos através de atividades como
peças teatrais, torneios e entrevistas. A gerente-geral
de Projetos Pedagógicos da Secretaria, Liliane
Gonçalves, lembrou que, ao longo de 2016, 11 temas
diferentes foram trabalhados no primeiro ano do
projeto. Desta vez, quatro subtemas relacionados à
Revolução Pernambucana serão abordados até o fim
do ano.
"Nós devemos conhecer mais a Revolução de 1817,
pois precisamos resgatar e valorizar a nossa história
para saber que sempre fomos um povo guerreiro",
disse a professora Liliane.
Quem também esteve presente e foi homenageado
no evento realizado na Escola Paulo Freire foi o pintor
e escultor José Corbiniano Lins, de 92 anos. Um painel
sobre a Revolução Pernambucana feito pelo artista
olindense nas proximidades do Cemitério dos
Ingleses, em Santo Amaro, ilustra as agendas deste
ano dos alunos da rede municipal.
Os estudantes do recém-iniciado clube de teatro da
Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João
Alfredo, localizada na Ilha do Leite, fizeram uma
leitura dramática do texto "A carta de Maria Teodora",
peça baseada num romance que tem a Revolução
Pernambucana como pano de fundo.
"Gostei de estudar a Revolução de 1817. E achei
bem melhor aprender através do teatro que através
de uma aula tradicional", avaliou Karlla Selva, 13
anos, aluna do 9º ano da Reitor João Alfredo. A
adolescente, que se apresentou como atriz-estudante,
se emocionou depois de interpretar a protagonista
Maria Teodora, portuguesa que se casou com um
revolucionário pernambucano.

Secretaria de Educação está com inscrições abertas para o Clube da Robótica
A Secretaria de Educação do Recife está com inscrições abertas, até dia 17 de março, para o Clube da
Robótica, que tem como objetivo proporcionar aos estudantes o uso criativo, inovador e participativo dos
conceitos de robótica. Podem participar estudantes da rede municipal de ensino do Recife, matriculados
em turmas do 7º ao 9º ano, além de ex-alunos da rede que ainda estejam engajados em projetos do
Programa Robótica na Escola.
Dos mais de 74 mil alunos da rede que tem acesso ao programa de robótica da Prefeitura do Recife em
sala de aula, 90 deles poderão participar desse clube, que se reunirá todas as terças-feiras. As atividades
mais aprofundadas, que também fazem parte do Programa Robótica na Escola, são extraclasse, já que os
estudantes participarão no contraturno das aulas. Os encontros do clube serão no Centro de Tecnologia,
Educação e Cidadania (Cetec), localizado na Soledade, e começam no dia 21 de março - uma turma das 8h
às 11h30 e outra das 13h30 às 17h.
As inscrições devem ser feitas pelas escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental (exceto as unidades
de ensino integral), até o próximo dia 17, por meio do formulário disponível no Portal da Educação. Cada
unidade de ensino poderá inscrever até três estudantes.

Secretaria de Educação abre inscrições para o XIV Colóquio
de Pesquisa e Inovação em Educação.
A Secretaria de Educação do Recife promove, na próxima segunda-feira (20), às 14h, o
XIV Colóquio de Pesquisa e Inovação em Educação. A décima quarta edição do evento vai
contar com a palestra da professora Vitória Ribas, coordenadora adjunta do Núcleo de
Educação a Distância da Universidade de Pernambuco (NEAD/UPE) para debater o tema
“As Práticas Pedagógicas e as Tecnologias na Educação”. O encontro será realizado na
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores (EFAER) Professor Paulo Freire, na
Madalena.
Este ano os colóquios serão realizados na segunda semana de cada mês, nas segundasfeiras. Os encontros promovem debates com professores; estudantes e público em geral,
sobre temas relacionados à educação e tem por objetivo incentivar professores a
desenvolverem pesquisas acadêmicas visando à inovação tecnológica e digital nas escolas
da rede municipal de ensino do Recife e a produção científica.
O encontro é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser realizadas na hora
do evento ou através do formulário disponível no Portal da Educação
(www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br). No final da palestra os participantes receberão
certificado.

