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Ofício Circular n.º 065/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC      Recife, 10 de março de 2020. 

 

Senhores 

GESTORES, VICE GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

 

Tendo em vista a ampliação e otimização dos clubes de robótica nas escolas da Rede 

Municipal de ensino do Recife, com foco nas linhas de robótica (1, 2 e 3), solicitamos por 

gentileza que efetuem as inscrições dos estudantes nos links abaixo relacionados a cada 

segmento. 

Salientamos ainda que as atividades acontecerão no CETEC (AV. Oliveira lima, 824, 

Boa vista recife-PE), o prazo de INSCRIÇÃO SERÁ DO DIA 10/03 A 13/03 DE 2020. 

 

 LINHA 1:  

Clube de Robótica com Ferramentas Turmas com 20 estudantes: 

 

No Clube de Robótica com Ferramentas, que será desenvolvido no CETEC, serão 

difundidos conhecimentos de eletrônica básica, automação, robotização e introdução a 

linguagens de programação, bem como a utilização de ferramentas na construção de artefatos. 

Também são formadas equipes para participar em competições regional, estadual, nacional e 

internacional. Local – Sala de Robótica da Linha 1 todas as terças e quintas-feiras das 14h às 

17h a partir de 17 de março de 2020.  

Inscrições no Link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXqQOotFMUyejtUdMxZN3BD7NQ3IyFBC1k

5MANK0PJEJf_bQ/viewform 

Ainda na Linha 1, terão turmas para Jornada Maker, com 20 participantes em cada 

turma. O Programa Jornada Maker, que será desenvolvido no CETEC, corresponde a uma 

prática pedagógica que busca inovar o processo de aprendizagem através de experiências 

educacionais conectadas com a vida dos estudantes e sua relação com a escola, o bairro e a 

cidade. A partir de desafios, experiências e realização de projetos, a aprendizagem se torna 

parte do processo e não uma finalidade em si, o que transforma completamente a relação do 

estudante com sua jornada educativa. 

 Ao relacionar o conhecimento teórico com a resolução criativa de problemas da vida 

real, o estudante adquire um propósito maior do que o seu crescimento individual e, com isso, 

se sente protagonista não só de sua própria transformação como pessoa, mas também de uma 

mudança coletiva da qual inevitavelmente fará parte. Vamos realizar essas atividades mão na 

massa todas as quartas-feiras das 14h às 17h, a partir de 18/03/2020. 

Inscrições no Link abaixo:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXX4Cw7v9J-

L_TUrfgIRPZlE3z15mXjNB_KicWQ_rG7guwqA/viewform  
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LINHA 2: 

Robótica LEGO que será desenvolvido no CETEC. As atividades desta linha serão 

realizadas com turmas das terças e quintas e turmas das quartas e sextas das 08:30  às 11:30, 

das 13:30 às 16:30 e das 16:30 às 19:30, a partir de 17/03/2020.  

Inscrições no link abaixo: 
https://docs.google.com/forms/d/1H-B-I_kaliEefdgFwW5OYtRD6sGxyMrYVgZUNlZK-

NA/viewform?edit_requested=true#start=invite 

LINHA 3: 

 

Humanoides e Drones, o qual será desenvolvido no CETEC. As atividades desta linha serão 

realizadas todas as quartas-feiras das 08:30  às 11:30  e das 14:00 às 17:00, a partir de 

24/03/2020.  

Inscrições no link abaixo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceuxD52_QB-PHrp8IUYtgJURmPFL2jDU4-

YKre9PcW2cnFjw/viewform  

 

LEMBRAMOS QUE ESSAS ATIVIDADES TAMBÉM SÃO OFERECIDAS NAS 

UNIDADES DE TECNOLOGIA E CIDADANIA UTECS. OS REFERIDOS LINKS DE 

INSCRIÇÃO SÃO PARA OS CLUBES OFERECIDOS NO CETEC 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

DANIELLE DUCA 
Diretora Executiva de Tecnologia na Educação 

Secretaria de Educação  
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