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Ofício Circular nº 168/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                       Recife, 22  de outubro de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores, 
GESTORES E VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
 
Assunto: Semana da Aprendizagem Criativa  
 
  
A Secretaria de Educação do Recife, em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa 
(RBAC), convida todos a participarem da Semana da Aprendizagem Criativa, que será realizada de 
25 a 27 de outubro e é uma oportunidade para celebrarmos o movimento em torno da 
aprendizagem criativa no Brasil.  
 
Acesse a programação completa e inscreva-se gratuitamente neste link! 
 
A programação está imperdível com convidados como o Professor Mitchel Resnick, autor do livro 
“Jardim de Infância para a Vida Toda", que participará da sessão de abertura da Semana, e Anna 
Penido, diretora do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, que fará parte do 
painel “Construindo a educação do futuro agora”. Teremos também  a sessão "Políticas 
Educacionais Inovadoras e Criativas na Educação Pública" com a participação da Kátia 
Schweickardt,  e promoverá o lançamento da primeira edição do material: "Estratégias e Políticas 
para Adoção da Aprendizagem Criativa na Rede Pública Brasileira: Reflexões e Vivências do Grupo 
de Estudo e Trabalho". Inspirados pela frase “A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo” de 
Alan Kay, convidamos professores, estudantes, gestores, familiares e toda a comunidade escolar a 
discutir formas de transformarmos agora a educação que queremos no futuro com práticas 
educacionais mais mão na massa, criativas, colaborativas e relevantes para os alunos. 
 
Por meio de atividades e painéis inspiradores, vamos refletir sobre a necessidade de 
transformação da educação, a importância do protagonismo juvenil e a adoção da Aprendizagem 
Criativa nas escolas públicas brasileiras, considerando a diversidade de oportunidades e desafios 
em diferentes regiões de nosso país. Participe! 

 
Atenciosamente,  

  
 

LIGIA STOCCHE BARBOSA  
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

 
 

https://semana.aprendizagemcriativa.org/
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