
Recife, 29 de setembro de 2016.  

  

Oficio Circular nº 313 /2016– GAB/SE 

  
  
Senhores Gestores, 
  

A Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo do Recife vai realizar, de 17 a 23 de outubro, a XI Semana 
Municipal de Ciência e Tecnologia, em consonância com o evento de mesmo nome realizado nacionalmente pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia, este ano com o tema “Ciência Alimentando o Brasil”. A abertura será no dia 17, às 13h, no Forte do Brum, 
localizado no Bairro do Recife, já o encerramento vai ser no Econúcleo Jaqueira, no dia 23, às 16h. São mais de 10 polos com 
atividades para os estudantes da Rede Municipal de Ensino e abertas ao público em geral. 

A Secretaria de Educação é parceira nesta ação e vai promover o Polo Educação com várias atividades que irão envolver 
professores e estudantes. De 18 a 21 de outubro, este polo vai realizar cinco eventos, são eles: Seminário de Estudos em Novas 
Tecnologias na Educação (Semente), Feira de Conhecimentos, Mostra Humanoide, Exporobótica, Mostra Audiovisual, além do 
desafio Hip Hop. As atividades serão realizadas nos equipamentos culturais do Bairro do Recife e na Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Educadores Paulo Freire (EFAER). 
  

As atividades do Polo Educação serão registradas e divulgadas por 8 estudantes que compõem a equipe do Projeto 
Imprensa Mirim. Eles farão cobertura de rádio, texto, foto e vídeo. O material produzido será divulgado na página da Rádio Escola, 
no Portal da Educação e no Canal de Tecnologia, no youtube. 
  

As inscrições e as informações sobre os eventos da Secretaria da Educação e de todas as atividades da semana estão 
disponíveis no site www.cienciaetecnologiarecife.com. As escolas também podem participar da Semana Municipal de Ciência e 
Tecnologia realizando atividades com esta temática na própria unidade de ensino. Para registrar a atividade no evento, basta 
entrar no site http://semanact.mcti.gov.br/. O passo a passo para o cadastramento segue em anexo e também pode ser encontrado 
na página eletrônica do evento no link http://cienciaetecnologiarecife.com/?page_id=558 

http://www.cienciaetecnologiarecife.com/
http://semanact.mcti.gov.br/
http://cienciaetecnologiarecife.com/?page_id=558


  
Atenção: a escola que cadastrar atividade deve enviar o nome, e o contato do responsável pelo cadastramento para o e-

mail assessoriagtec@educ.rec.br 
Serviço.  
  

Os eventos do Polo da Educação estão distribuídos da seguinte forma: 

 Seminário de Estudos em Novas Tecnologias na Educação (Semente) 

18 de outubro, 14 às 21h 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores Paulo Freire (EFAER), na Madalena 

 Feira de Conhecimentos 

19 a 21 de outubro, 9h às 12h – 14h às 16h30 

Av. Rio Branco, Bairro do Recife 

 Mostra Humanoide 

19 a 21 de outubro 

Paço do Frevo, Praça do Arsenal da Marinha 

 Exporobótica 

19 a 21 de outubro, 9h às 12h – 14h às 16h30 

Av. Rio Branco, Bairro do Recife 

 Mostra audiovisual 

19 a 21 de outubro 

mailto:assessoriagtec@educ.rec.br


Museu Cais do Sertão, Bairro do Recife 

 Desafio Hip Hop 

20 de outubro, 9h às 12h - 14h às 16h30 

Av. Rio Branco, Bairro do Recife 

  
Para mais informações: 
Contatos: 

 3355-3427 

0800 200 6565 

  

 Página do evento no âmbito municipal 
 
http://cienciaetecnologiarecife.com/ 

 Página do evento no âmbito nacional 
 
http://semanact.mcti.gov.br/ 

 Portal da Educação 
 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/ 

 Rádio Escola 
 
https://soundcloud.com/r-dio-escola-recife 

 

 

http://cienciaetecnologiarecife.com/
http://semanact.mcti.gov.br/
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/
https://soundcloud.com/r-dio-escola-recife


 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 


