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Ofício Circular n.º 253/2017 – GESTOREMREDE/SEDUC     Recife, 17 de agosto de 2017. 

 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

Considerando a importância do envolvimento com uma campanha de valorização da cultura da 

paz, acreditamos que o desarmamento é uma necessidade e que o projeto “Trote Legal – Com 

armas não se brinca!” vem tratar esse tema de maneira lúdica e educativa. Portanto, estamos 

retomando sua divulgação após termos conseguido dar um novo formato tanto em sua 

metodologia, quanto na premiação. 

O projeto “Trote Legal – Com armas não se brinca!” tem o objetivo de estimular a prática 

de uma cultura de paz entre estudantes dos Anos Iniciais e Anos Finais da rede municipal de 

ensino, como fora dito, inicialmente, no ofício nº169/2017, publicado no Gestor em Rede do 

dia 05 de junho de 2017, através da arrecadação de armas de brinquedos (arminhas, espadas, 

canivetes, estilingues, filmes e jogos eletrônicos que incitam a violência, etc...) numa parceria 

entre o Instituto Ser Educacional, a Prefeitura do Recife e o Mirabilândia.  

Tem o formato de gincana, onde deverá ser arrecadado todo tipo de armas de brinquedo e 

entregues na coordenação da escola, ao final do período de arrecadação, dia 06 de outubro, o 

material será contabilizado e recolhido para o resultado final. 

Durante os meses de agosto e setembro serão ofertadas palestras nas unidades participantes do 

projeto, afim de que se despertem ações que estimulem as crianças, adolescentes e jovens 

envolvidos a protagonizarem posturas pacíficas, não só no seu ambiente escolar, mas nos 

outros espaços e grupos sociais que frequentarem. 

PPREMIAÇÃO 

Os 1º, 2º e 3º lugares participarão do Evento Público > maceração/esmagamento das armas e 

incrustação das mesmas na base da arquitetura do ‘Monumento da Paz’, sendo 

disponibilizado, para cada escola, 1 (um) ônibus para o transporte. 

A escola vencedora receberá: 

1. Kit multimídia contendo: caixa amplificada, microfone, extensão e câmera 

fotográfica; 

2. Uma ação na escola: a “Feira do Bem Comunitário”, com os alunos do Centro 

Universitário Maurício de Nassau, disponibilizando vários tipos de serviços 

como: atendimentos sociais (aferição de pressão arterial, escovação em crianças, 

glicemia, avaliação nutricional; Orientação Jurídica; Cosmetologia; Oficinas de 

Dança/Zumba; Pipoca- algodão-doce e Futebol de Salão entre outros) voltada 

para toda comunidade escolar. 

3. 40 Vouchers para o Mirabilândia. 
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Para adesões à campanha e esclarecimentos, entrar em contato com o Núcleo de Enfrentamento 

à Violência Escolar (NEVE) – Gerência de Educação Integral e Anos Finais (GEIAF), através 

do e-mail: nevepcr@gmail.com e pelo telefone 3355-5932. 

Certos de podermos contar com a parceria da equipe gestora e coordenação pedagógica para 

realizarmos esta ação de maneira exitosa, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

ao longo do processo.  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 

 


