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Ofício Circular nº  108/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC                  Recife, 12 de agosto de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores, 
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.  
 
 
Assunto: Programa Escolas Criativas 
 
 
A Secretaria Municipal de Educação do Recife foi selecionada para participar do Programa Escolas 
Criativas, uma iniciativa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC) e apoiada pela 
Fundação Lemann e Lego. 
 
O programa pretende fomentar a implementação de soluções que ajudem a tornar a educação 
pública brasileira mais criativa, prazerosa, relevante, colaborativa e inclusiva para crianças de 6 a 12 
anos. 
 
As ações da RBAC contemplam formação para implementação de práticas de aprendizagem criativa 
- abordagem pedagógica que incentiva experiências mais criativas, mão na massa e relevantes em 
sala de aula. 
 
Criada em 2015, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa está atualmente presente em todas as 
regiões do Brasil com mais de 20 núcleos regionais e 4.000 membros, que são incentivados a adotar 
e promover a aprendizagem criativa localmente. Por meio de oficinas, Festivais de Invenção e 
Criatividade e disponibilização de recursos educacionais, a RBAC fomenta a aplicação de práticas 
mais mão na massa, criativas e relevantes para os alunos do Brasil. Conheça a Rede em: 
aprendizagemcriativa.org. 
 

O Programa Escolas Criativas tem como objetivo promover novas práticas pedagógicas de forma 
sistêmica, transformando a experiência de aprendizado e engajamento dos nossos estudantes, 
reduzindo a evasão escolar e melhorando os índices de aprendizagem; e tornando a escola mais 
atrativa para os estudantes, ampliando o vínculo do estudante com a escola - o que se torna 
especialmente relevante e desafiador num contexto de pandemia. 

 

O Programa prevê além dos articuladores mestres (multiplicadores) e formadores mestres que 
darão suporte e acompanhamento às escolas selecionadas,  embaixadores escolares que 
incentivarão ações  dentro e fora da sala de aula, como eventos, encontros entre professores, 
mostra interativa para os estudantes e manutenção de ações articuladoras em sua comunidade 
escolar.  

 

A secretaria também se compromete em dar os subsídios necessários para execução do programa 
em cada unidade de ensino. 

https://escolascriativas.org/
https://escolascriativas.org/
https://aprendizagemcriativa.org/pt-br/node/396
https://aprendizagemcriativa.org/pt-br/node/396
https://aprendizagemcriativa.org/pt-br/galeria
http://aprendizagemcriativa.org/
http://aprendizagemcriativa.org/
http://aprendizagemcriativa.org/
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O Programa Escolas Criativas busca envolver toda a Rede Municipal de Ensino do Recife ao longo 
dos próximos anos. Nesse primeiro momento, teremos uma seleção de 10 escolas de Anos Iniciais 
interessadas em participar do Programa. 

 

Para selecionar essas 10 escolas de Anos Iniciais, seguiremos alguns critérios: 

● Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino em consonância com a Política de Ensino 

da Rede Municipal do Recife; 

● Ações da gestão democrática da Unidade e ações de comunicação eficaz com a comunidade 

escolar; 

● Interesse em promover iniciativas de aprendizagem criativa na escola; 

● Disponibilidade da escola de (i) organizar momentos formativos, de discussão sobre 

Aprendizagem Criativa e para as experiências do Programa na escola; (ii) apoiar e incentivar 

a integração das atividades em Aprendizagem Criativa na prática da sala de aula pelos 

professores envolvidos; e (iv) organizar a participação dos professores que manifestarem 

interesse nas formações oferecidas pelo Programa; e (v) criar estratégias para engajar a 

comunidade local em eventos e campanhas.  

 

As escolas interessadas deverão se inscrever por meio do formulário abaixo até o dia 18 de agosto 
de 2021. 

 

Inscreva-se aqui: https://forms.gle/DDzWLahu2T6w5whb6 

 

 

 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 

Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
 

https://forms.gle/DDzWLahu2T6w5whb6

