
Secretaria de Educação marca presença no Compaz do Alto Santa Terezinha  
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Secretaria de Educação parabeniza escolas que se destacaram em avaliação 

E.M. Cidadão Herbert de Souza  

E.M. Alda Romeu 

E.M. Jandira Botelho 

E.M. Padre Antônio Henrique 

E.M. de Casa Amarela  

E.M. Prof. Moacir de Albuquerque 

E.M. Córrego do Euclides  

E.M. Mércia de Albuquerque Ferreira  

E.M. André de Melo 

E.M. do Sancho  

E.M. do Barro  

E.M. Deputado Edson Cantarelli 

E.M. Cristina Tavares 

E.M. Prof. Enaldo Manoel de Souza 

E.M. José Múcio Monteiro 

Melhores resultados no Hábile 
   A Secretaria de Educação do Recife reuniu-se, no  
início de março, com gestoras e coordenadoras     
pedagógicas das 15 escolas municipais que             
obtiveram os  melhores resultados no Hábile –      
Sistema de Avaliação Positivo, teste de avaliação 
educacional aplicado aos alunos do 3º Ano do Ensino 
Fundamental, no segundo semestre de 2015. O     
encontro aconteceu, no Centro Administrativo      
Pedagógico (CAP), na Ilha do Leite, com o objetivo de 
socializar os resultados do exame e parabenizar a 
equipe pelo bom desempenho. 
   O Hábile foi desenvolvido pela Editora Positivo, 
parceira da Secretaria de Educação e foi realizada 
por 11 mil estudantes de 192 escolas. “Muitos       
fatores compõem o dia-a-dia de uma escola, nem 
sempre se pode mergulhar na parte pedagógica por 
isso esses momentos são importantes para que   
possamos identificar ações em andamento e      
transformá-las em políticas públicas", apontou o   
secretário-executivo de Gestão Pedagógica do       
Recife, Rogério Morais.  

   No dia em que o Recife comemorou seus 479 
anos, o prefeito Geraldo Julio entregou um grande 
presente à população, o Centro Comunitário da Paz- 
Compaz Governador Eduardo Campos.    

   A Secretaria de Educação do Recife está presente 
no Compaz através das aulas de reforço de          
português e matemática para alunos de 3° e 4º anos 
que apresentam dificuldades de aprendizagem. 
Além disso, o espaço oferecerá aulas de  inglês e 
espanhol, com 320 vagas oferecidas pelo Conselho 
Britânico e Instituto Cervantes. 
   No espaço, também funcionará uma Unidade de 
Tecnologia da rede municipal de ensino do Recife, 
onde haverá aulas, cursos e oficinas para               
estudantes da rede municipal e também para a   
população que mora no entorno do equipamento. A 
partir de abril, começarão a ser oferecidos os cursos 
de introdução à robótica, editores de texto e      
imagem, internet e redes sociais, animação e       
planilhas eletrônicas. 



   Com o objetivo de estimular o interesse das       
crianças pela Ciência por meio de experimentos, a 
Secretaria de Educação do Recife lançou, no dia 14 
de março, o Projeto Sid, o Cientista. O lançamento 
ocorreu na Escola Municipal Karla Patrícia, em Boa 
Viagem, onde o projeto foi apresentado aos alunos 
dos Grupos 4 e 5 da Educação Infantil e do 1º ano do 
Ensino Fundamental. Inicialmente, as atividades   
serão desenvolvidas em seis escolas, contemplando 
cerca de 600 estudantes dessas séries, com idades 
entre 4 e 6 anos. 
   O projeto, sem custos para a Prefeitura do Recife, 
é fruto de uma parceria com o Consulado Americano 
e a Boeing - empresa norte-americana de               
desenvolvimento aeroespacial. A Boeing enviou   
todo o material necessário: livros e DVDs com       
sugestões de atividades, lupas, lápis hidrocor e     
materiais para as experiências e, em fevereiro, os 
americanos ministraram formações, com               
demonstração de experimentos, para 40               
professores, coordenadores e técnicos pedagógicos 
da Secretaria Municipal de Educação.  

Secretaria de Educação lança projeto para estimular o interesse das crianças por Ciências  

                                                                Foto:  Luciano Ferreira/PCR 

Livro reúne experiências de sucesso em produção de texto nas escolas municipais 

   A Secretaria de Educação lançou, no dia 15 de   
março, o livro "Produção Textual da Sala de Aula:  
Relato de Professores da Rede Municipal de Ensino 
do Recife", uma coletânea de artigos escritos por 33 
professores sobre as experiências vivenciadas por 
eles no âmbito do projeto Nas Ondas da Leitura.   

                                                           Foto: Antonio Tenório/PCR 

   O evento aconteceu no auditório do Museu da 
Cidade do Recife, na presença de gestores, técnicos 
pedagógicos e docentes. Estimular os alunos do  
Ensino Fundamental e Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos (EJA) a serem autores de textos literários é 
o objetivo do Nas Ondas da Leitura, desenvolvido 
em parceria com a Editora Imeph.  
   O secretário-executivo de Gestão Pedagógica,   
Rogério Morais, destaca a importância da obra    
enquanto estímulo à troca de experiências na rede 
municipal. "Com esses relatos, podemos aprender 
conjuntamente e levar as melhores práticas para 
todas as escolas. O livro é uma expressão de beleza. 
Uma riqueza que vai para o acervo da nossa rede e 
deve servir como material de consulta e multiplica-
ção", definiu. Para a assessora pedagógica da       
Editora Imeph, Michelle Almeida, o projeto Nas   
Ondas da Leitura é uma semente que dá frutos.    
"O livro é uma pequena demonstração de que os 
professores podem muito mais. Sabemos que há 
muitas coisas lindas sendo produzidas nas salas de 
aula", afirmou. 

   De acordo com Andréa Castro, chefe de Divisão de 
Anos Iniciais, todo o material do projeto está em 
consonância com a Política de Ensino da rede       
municipal. "Estamos oferecendo mais um recurso 
metodológico para os professores, para que eles 
tornem a iniciação científica mais dinâmica e lúdica. 
A linguagem infantil do Sid é ótima para atrair a 
atenção dos alunos e despertar o interesse pela   
pesquisa, aguçando a curiosidade".  



Estudantes da rede municipal são premiados na feira de Ciências da USP 

   Três alunos da rede municipal de ensino do Recife 
foram premiados na 14ª Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia (Febrace) da Universidade de São   
Paulo (USP), considerada a maior feira brasileira   
pré-universitária de Ciências e Engenharia. Sob a 
orientação da professora de geografia Ana Paula 
Freire, João Marcos Rangel, 14 anos, Arthur André 
Silva, 13 anos, e Ryan Henrique Martins, 15 anos, 
estudantes do 8º e 9º ano da Escola Municipal      
Octávio de Meira Lins, no Vasco da Gama,             
receberam medalha pelo 4º lugar no Prêmio de   
Ciências Sociais e Aplicadas com um trabalho sobre 
o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor 
dos vírus causadores da dengue, chikungunya e zika.    
Na categoria, o trio concorreu com outros 12        
trabalhos de alunos de ensino médio e técnico, sen-
do os únicos concorrentes de ensino fundamental.  

                                                          Foto: Ronaldo Almeida/SETE 

   “Os meninos competiram com jovens de todo o 
País, com projetos de iniciação científica de nível 
altíssimo. Esse quarto lugar tem gosto de vitória e 
vai servir de estímulo para todos os estudantes e 
professores da rede municipal", disse Ana Paula 
Freire, docente que acompanhou os alunos em São 
Paulo.  
   Segundo o secretário de Educação do Recife,    
Jorge Vieira, os alunos foram protagonistas no                
engajamento da comunidade com uma causa       
coletiva e interviram na realidade de forma efetiva. 
"As conquistas dão a esperança de que,                  
independente da origem ou adversidades, é        
possível sonhar, é possível construir um futuro   
melhor. A premiação é impactante para a vida dos 
três estudantes e para toda a rede municipal”,   
avaliou o secretário. 

   A Secretaria de Educação do Recife promoverá, no 
dia 5 de março, o II Colóquio de Pesquisa e          
Inovação em Educação com tema "Cinema e       
Educação: materializando a prática pedagógica na 
escola" e será ministrada pela professora Cristina 
Teixeira Vieira de Melo, do Centro de Artes e       
Comunicação (CAC) da UFPE. 
   Os colóquios, que são realizados todas as           
primeiras terças-feiras de cada mês, promovem  
debates com professores; estudantes e público em 
geral, sobre temas relacionados à educação. O    
objetivo é incentivar professores a desenvolverem 
pesquisas acadêmicas em Tecnologia na Educação, 
com vistas à inovação da prática pedagógica na   
escola e ao fomento da produção científica na Rede 
de Ensino do Recife.  

II Colóquio traz tema de cinema e educação para debate  

Serviço: 

II Colóquio de Pesquisa e Inovação em Educação  

Data: 05/04 
Hora: 19h 
Local: Centro de Tecnologia na Educação (CETEC). 
Rua Oliveira Lima, 824, Soledade (antigo Colégio 
Nóbrega). 
Acesso: gratuito e aberto ao público  
Inscrições:  
www.nucleopesquisaeinovacao.blogspot.com.br/ 

  ONLINE 

   Já está no ar o site da Secretaria de Educação do 
Recife, o Portal da Educação. A nova ferramenta veio 
para facilitar e agilizar o acesso às informações e    
notícias da Rede Municipal de Ensino do Recife. Pais, 
professores, estudantes e toda a população podem 
acessar a página.  

https:// portaldaeducacao.recife.pe.gov.br 

http://www.nucleopesquisaeinovacao.blogspot.com.br/


Professores Multiplicadores  recebem formação em Robótica e Autismo  

   Professores multiplicadores de tecnologia 
receberam, no dia 28 de março, formação em 
Robótica e Autismo. A formação aconteceu no 
prédio da Secretaria Executiva de Tecnologia. 
Utilizando o Robô Humanoide NAO, os docentes 
foram orientados sobre como se portar no 
momento em que a criança autista recebe a visita 
do humanoide.  

 "É preciso estar atento ao tempo e espaço da 
criança. Boa vontade e paciência são primordiais 
para essa interação.", explicou a professora Adilza 
Gomes que ministrou a formação.    
   Foram passadas diversas informações sobre o 
autismo: diagnósticos, estudos na área, além das 
orientações sobre como os docentes devem 
trabalhar com as crianças. Em sala, Adilza comentou 
sobre estudos que mostram uma maior facilidade 
por parte das crianças autistas de interagir com 
robôs, uma vez que eles são programados para 
repetir as mesmas ações. “No entanto, é preciso 
que o aluno tenha uma rotina e esteja rodeado de 
pessoas que conhecem. Qualquer atividade fora do 
que ele está habituado pode fazê-lo desencadear 
uma crise.", destacou a formadora.  
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