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Ofício Circular nº  151/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC             Recife, 05 de outubro de 2021 
 
 
Senhores e Senhoras, 

GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES  
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  

ASSUNTO: Seminário Intermunicipal de Ciência e Tecnologia na Educação, criando soluções 
sustentáveis para problema do cotidiano 

  

 

A Secretaria de Educação do Recife, em parceria com as secretarias de educação de Olinda e São 
Lourenço da Mata, com apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, está organizando o Seminário 
Intermunicipal de Ciência e Tecnologia na Educação: criando soluções sustentáveis para 
problemas do cotidiano. O evento ocorrerá de 4 a 8 de outubro, no contexto da Semana Municipal  
de Ciência e Tecnologia, que acompanha a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema é: 
“A transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o planeta”, 

  

A programação é composta de palestras, oficinas e apresentações de trabalhos dos Laboratórios de 
Ciências e Tecnologia; das UTEC - Unidades de Tecnologia Educação e Cidadania; Robótica 
Educacional e Laboratório de Tecnologia e Inovação para a sustentabilidade; dos estudantes, 
professores e professoras do Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. 

  

Diante do contexto pandêmico, as atividades serão presenciais apenas para quem for apresentar 
trabalho, organizar o evento, palestrantes e representantes dos municípios envolvidos, porém todas 
as atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação do Recife, 
no formato remoto do evento. Estamos abrindo inscrições para participação no formato remoto, 
com emissão de certificados. É muito importante a participação de todos e todas. Segue a 
programação em anexo. 

Link de inscrição: https://forms.gle/5u3npTmZfzWSKYGTA 

Mais informações pelo email: seminario.intermunicipal@educ.rec.br 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 
para todas(os). 

Atenciosamente, 

 
LÍGIA STOCCHE 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
Secretaria de Educação do Recife 
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