Prefeitura do Recife inaugura Creche-escola no Barro
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A educação pública do Recife deu mais um passo
importante para continuar as conquistas alcançadas
nos últimos três anos. O prefeito Geraldo Julio
entregou, no último dia 24, a nona Creche-escola
Recife, no bairro do Barro, construída dentro do
programa Escola do Futuro, com um novo padrão
estrutural da rede municipal de ensino, com salas
amplas e climatizadas, acessibilidade garantida para
os alunos com deficiência, biblioteca e espaço
tecnológico. O governador Paulo Câmara também
participou da solenidade, que contou ainda com a
presença de várias autoridades. O investimento total
na Creche-escola Presidente Tancredo Neves foi de
aproximadamente R$ 3,5 milhões.
O prefeito destacou que a primeira infância é uma
das fases mais importantes para o aprendizado. “Os
profissionais aqui terão todas as condições de
oferecer a oportunidade de uma boa formação para
nossas crianças, em um momento tão importante,
que é o momento de zero a seis anos”, continuou.

Esta é a 13ª unidade de ensino, entre escolas e creches
-escolas, inaugurada pela gestão. Outras nove
unidades estão em obras. Já são mais de 1.200 novas
vagas disponibilizadas para a Educação Infantil desde
2013, com investimentos que chegam a R$ 17
milhões, reforçando o compromisso do executivo
municipal de universalizar o acesso à pré-escola.
Com uma área construída de 2.000 m², a unidade de
ensino tem oito salas de aula, biblioteca junto
com espaço
tecnológico,
fraldário,
banheiros
adaptados para a faixa etária e refeitório. Além da
infraestrutura diferenciada, os alunos terão acesso a
modernos recursos pedagógicos e de tecnologia na
educação, como as cinco mesas educativas que vão
auxiliar na alfabetização, kits de robótica de encaixe da
Lego e os livros e CDs do Palavra Cantada, além de
vários tipos de livros paradidáticos.
“Aqui é muito bom porque posso deixar minha filha
o dia todo, sem me preocupar. Eu sei que ela aqui vai
ser bem cuidada e vai ter uma boa alimentação também. Com isso, eu vou poder trabalhar sossegada”, comemorou a diarista Emanuele Cristina da Silva, mãe de
uma menina de dois anos. Outra que também gostou
muito do que viu foi Sônia Maria Pereira, que tem dois
netos matriculados no local. “Era uma coisa que a gente precisava muito e vai trazer melhoria para o Barro.
A creche é muito bonita e parece mais um sonho. Tenho certeza que eles vão ter um ensino qualificado
aqui”, pontuou.
“O Barro está recebendo hoje uma Creche-escola de
alta qualidade. Isso é uma prova da prioridade que a
gestão municipal vem dando à educação, mesmo em
um momento em que no Brasil só se fala em crise. Esta
unidade vem para atender a uma demanda grande e
antiga desta localidade que existia aqui por vagas em
creches”, ressaltou o secretário de Educação do Recife,
Jorge Vieira.

FIQUE POR DENTRO
Estão abertas as inscrições para a 2ª Feira de Conhecimentos da Rede Municipal de Ensino do
Recife, conforme publicação no Diário Oficial do Município feita no último dia 19.
A Feira de Conhecimentos, cujo foco são os estudantes e professores das escolas municipais de
Anos Finais do Ensino Fundamental, é mais um espaço de aprendizagem e troca de saberes.
O objetivo é proporcionar a participação colaborativa em projetos de pesquisa inovadores e de
caráter multidisciplinar, baseados nas regras de Metodologia Científica.
Todas as informações e o regulamento da feira podem ser encontrados no Ofício Circular
Nº 143/2016- GAB/SE divulgado no dia 20 de maio através do Gestor em Rede.

Estudantes do Coque curtem dois dias de cinema na comunidade
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Na semana passada, mais de 500 alunos da Escola
Municipal do Coque curtiram dois dias de cinema com
direito a pipoca e refrigerante. Eles tiveram acesso a oito
sessões de exibição de filmes do projeto Cinema Itinerante
Ultragaz Cultural. Uma carreta com 89 lugares e estrutura
completa de sala de cinema foi montada no Coque, com
sistema de som e imagem digital.
Os estudantes assistiram aos filmes Universidade
Monstros, Festa no Céu, Minions e Eu e meu Guarda-Chuva.
Para a professora Maria Souza, o momento de lazer e
cultura fora do âmbito escolar é muito importante para
os estudantes, além de possibilitar o resgate de
conteúdos dados em sala e o trabalho da questão
comportamental. “O filme Universidade Monstros tem uma
história interessante, fala sobre atitude. Na sessão de
filme, também podemos trabalhar o comportamento dos
alunos dentro do cinema, como jogar fora o lixo depois
da sessão, entre outras questões”, disse a docente.

Estudantes da Escola Municipal Dom Bosco participam do Dia D’Ciências
Cerca de 300 alunos da Escola Municipal em Tempo
Integral (EMTI) Dom Bosco participaram, na tarde da
última quarta-feira (25), da ação O Dia D’ Ciências,
vivenciando as ciências da natureza e a matemática de
maneira interdisciplinar e criativa. A iniciativa foi realizada
pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de
Educação, dentro do projeto Vivendo Ciências nas Escolas
Municipais do Recife, com o objetivo de contribuir para a
formação dos estudantes, fortalecendo o processo
investigativo e a prática de pesquisa.
As ações planejadas para o projeto contaram com
presença de vários parceiros: Abramundo, FioCruz, Espaço
Ciência e Programa SBPC Vai à Escola, entre outros. Foram
desenvolvidas atividades diversifica-das, como rodas de
diálogos, exibição de filmes, palestras e exposições.
Segundo o professor de Educação Física Luiz Henrique
da Silva, é importante trabalhar com os estudantes de
maneira interdisciplinar, pois eles podem vivenciar, de
maneira prática, teorias vistas em sala de aula. “ Estamos
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aplicando um novo formato de aula, colocando em
prática o que eles aprendem em sala de aula. Isso é
muito bom para a formação integral dos alunos”, disse
o docente.

Estudantes do Recife participam da Caravana do Esporte e das Artes
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O bairro da Campina do Barreto, Zona Norte do
Recife, foi palco, durante três dias, da Caravana do
Esporte e das Artes, promovida pelos canais ESPN e
Disney, em parceria com a Prefeitura do Recife,
Instituto Mpumalanga e Instituto Esporte & Educação,
com apoio do Unicef. Até a última quarta (25), foram
desenvolvidas diversas atividades culturais e
esportivas com 1.500 alunos da rede municipal de
ensino do Recife. O pontapé inicial foi dado pelo
prefeito Geraldo Julio, na manhã do último dia 23, na
Arena Caravana, montada no campo da Campina do
Barreto.
Foram montadas duas tendas de artes e oito
miniestações de esportes. Os estudantes participaram
de oficinas, enquanto professores e outros
profissionais da Secretaria de educação fizeram
formações com metodologias desenvolvidas pelos
Institutos Esporte & Educação e Mpumalanga.

Secretaria de Educação promove Circuito de Aprendizagem
A Secretaria de Educação promoveu, no último dia 23,
um Circuito de Aprendizagem no térreo do Centro de
Educação, Tecnologia e Cidadania (Cetec).
Divididos em equipes, 50 estudantes do anexo da
Escola Municipal General Emídio Dantas Barreto foram
desafiados a desenvolver atividades relacionadas às
disciplinas de Português e Matemática. Para fazer os
exercícios, os estudantes intercalaram o uso de jogos
manuais com jogos educativos disponíveis nos tablets
da Secretaria de Educação.
A ação foi fruto da abordagem pedagógica desenvolvida pela professora Ana Cristina Cavalcanti a partir do
curso de pós-graduação em Tecnologia e Gestão em
Educação a Distância da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE). “No circuito, os estudantes
utilizaram tanto o tablet quanto jogos manuais para
realizar atividades práticas de língua portuguesa e
matemática. A metodologia Híbrida de aprendizagem
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que utilizei possibilita que o aluno busque o
conhecimento não só na escola ou a partir de uma
única fonte de pesquisa”, explicou.

Estudantes da rede municipal são campeões brasileiros
da olimpíada de raciocínio lógico
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A equipe da Escola Municipal Olindina Monteiro,
situada em Dois Unidos, Zona Norte do Recife, foi a
grande campeã nacional da VIII Olimpíada de
Raciocínio Mind Lab, na categoria 8º e 9º ano, entre as
unidades de ensino públicas. A competição ocorreu no
último dia 14, na cidade de São Paulo, reunindo 22
escolas e cerca de 100 participantes de todo o Brasil. A
Olindina Monteiro conquistou também a segunda
colocação na categoria 4º ao 7º ano, entre as escolas
públicas.

O time campeão foi formado pelos alunos Eduardo
Militão, Gabriel da Silva, Lucas Marques e Wesley
Lopes. “Treinamos o ano inteiro para a competição e
ganhamos todas as 12 partidas. Foi muito bom”, disse
Wesley. Sua equipe venceu as etapas regionais de
2015 e 2016.
De acordo com o professor Osman Estanislau, que
acompanhou a preparação dos alunos junto com os
também professores Elimar Alcoforado e Geovanna
Layme, o resultado mostra que o trabalho foi bem
feito. “É uma satisfação enorme. Uma conquista dessa
grandeza nos motiva a continuar nesse caminho”,
afirmou. Além do troféu e das medalhas, a equipe
campeã receberá, como prêmio, uma câmera Go Pro.
Os estudantes e professores ganharam também uma
viagem para Fernando de Noronha.
O secretário-executivo de Gestão Pedagógica do
Recife, Rogério Morais, acompanhou a delegação da
Olindina Monteiro em São Paulo. “É muito gratificante
ver nossos alunos se destacando nacionalmente,
vencendo uma disputa que reuniu várias outras
capitais. A conquista deles prova a importância dos
jogos de raciocínio para o estímulo ao aprendizado”,
afirmou.

