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Marcelo Barros assume Secretaria de Educação
e Esportes de Pernambuco
Solenidade contou com a presença de Fred Amancio,
que atuou na pasta durante seis anos
O professor e economista Marcelo Barros tomou
posse como secretário de Educação e Esportes de
Pernambuco, em cerimônia realizada no auditório
do órgão, localizado na Várzea, no Recife. O novo
secretário chegou à pasta para dar continuidade ao
trabalho de Fred Amancio, que atuou no órgão por
seis anos e assumiu a Secretaria de Educação do
Recife.

como Ideb e Idepe, além de reduzir a taxa de
abandono escolar, melhorar a taxa de aprovação,
entre outros indicadores que colocaram o Estado
como protagonista nacional. Em sua gestão, ainda
houve a ampliação das modalidades do Programa
Ganhe o Mundo (PGM), dando oportunidade aos
estudantes de realizarem intercâmbios na área
esportiva, musical e técnica.

Durante esse período à frente da SEE, Fred Amancio
impulsionou a educação do Estado colocando
Pernambuco em destaque em avaliações externas,

Também foram realizadas a implantação de
importantes projetos, como o Criança Alfabetizada, e
a consolidação de novos planos nas áreas de

Com muita alegria e senso de responsabilidade que eu recebi o convite do governador, Paulo Câmara, para assumir
esse lugar que, sem dúvidas, é um dos mais significativos da minha vida pública”, disse Marcelo
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educação profissional e técnica, com a ampliação da
rede de escolas técnicas, somando um total de 50
unidades de ensino. Ainda em sua gestão, foram
realizadas melhorias na infraestrutura da rede;
inauguração e ampliação das escolas integrais, além
da criação das Escolas de Referência em Ensino
Fundamental e Ensino Médio (EREFEM) e Escolas de
Referência em Ensino Fundamental (EREF).
“Estou muito contente em fazer parte, por seis anos,
dessa pasta que transforma vidas. É a conclusão de
um ciclo importante, um dos maiores desafios da
minha vida profissional e pessoal, e o que me deu
mais prazer e satisfação. Nenhuma área me
transformou tanto. Quero agradecer a cada escola,
cada regional e todos que fazem a educação
estadual. Tenho imenso orgulho do que construímos
juntos. Tenho certeza que a educação do estado vai
continuar avançando bastante e fico feliz em passar o
bastão para Marcelo, que é um amigo e um gestor
muito experiente. Sei que esse trabalho vai
continuar”, falou Fred Amancio.
Marcelo Barros definiu esse momento como uma
nobre missão. “É um enorme desafio suceder Fred
Amancio. Foi com muita alegria e senso de
responsabilidade que eu recebi o convite do
governador, Paulo Câmara, para assumir esse lugar

“Para um professor, não há satisfação maior do que
contribuir para a melhoria contínua da educação. Então,
tenho muito prazer e vou dar continuidade a este belo
trabalho deixado por Fred Amancio”, disse Marcelo

que, sem dúvidas, é um dos mais significativos da
minha vida pública. A área, que tem sido a prioridade
dos últimos anos do Governo do Estado, busca por
uma educação de qualidade e tem registrado
grandes avanços. Para um professor, não há
satisfação maior do que contribuir para a melhoria
contínua da educação. Então, tenho muito prazer e
vou dar continuidade a este belo trabalho deixado
por Fred Amancio”, disse Marcelo Barros.

PERFIL DO SECRETÁRIO MARCELO BARROS
Economista e Mestre em Ciências Econômicas pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Marcelo Barros atuou como
consultor e pesquisador nas áreas de economia e finanças públicas,
possuindo no currículo publicações nacionais e internacionais. Ao
longo da sua trajetória profissional, Marcelo foi secretário de
Finanças da Prefeitura do Recife (PCR); superintendente Técnico da
Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ); secretário de
Finanças da Prefeitura de Ipojuca; diretor-presidente da
Pernambuco Participações e Investimentos S/A (PERPART).
Marcelo Barros também já atuou como membro dos Conselhos de
Administração do Complexo Industrial Portuário de SUAPE;
Pernambuco Participações e Investimentos S/A (PERPART);
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADDIPER); e Companhia Pernambucana de Gás (COPERGÁS). É
Professor efetivo da Universidade de Pernambuco (UPE) no curso
de Administração de Empresas da FCAP.
Entre os anos de 2016 e 2018, Marcelo exerceu o cargo de
secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ) e, desde
2019, ocupava a presidência da Agência de Empreendedorismo de
Pernambuco (AGE).
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SEE aumenta quadro de servidores no âmbito da Rede Estadual
Pernambuco contratou 13.149 profissionais das áreas
de educação, engenharia e nutrição
A Se c re t ar ia de Educ açã o e Es port e s de
Pernambuco (SEE) ampliou o quadro de servidores
na Rede Estadual em 2021. Ao todo, foram
contratados 13.149 profissionais que assumiram
atividades no âmbito da SEE. Desses, 12.995 são
novos professores que estão atuando na Educação
Básica, Educação Indígena, Programa Travessia,
Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), EJA
Campo e Educação Profissional.
O órgão ainda contratou mais 67 analistas de obras
que estão atuando nas demandas das 16 Gerências
Regionais de Educação (GREs) e executando
serviços de manutenção, obras, arquitetura e
orçamento. Os técnicos selecionados são das áreas
de edificações, refrigeração, segurança do
trabalho e cadista.

Além disso, a SEE contratou mais 87 nutricionistas
para atuar no Programa de Alimentação Escolar
de Pernambuco (PAE-PE). A partir de agora, a SEE
conta com 93 nutricionistas que foram
distribuídos de forma proporcional nas 16 GREs e
na sede. Com o incremento, Pernambuco passa a
ter o maior quadro de nutricionistas em escolas
estaduais do país. Dentro do programa, o
nutricionista é o responsável técnico que assume
as atividades de planejamento, coordenação,
direção, supervisão e avaliação de todas as ações
de a l i m e n t a ç ã o e n u t r iç ã o no â mb it o da
alimentação escolar. O reforço da equipe den
u t r i c ion i s tas da R ede Es ta d u a l teve um
crescimento de mais de 200% nos últimos dez
anos, saindo de 21 profissionais em 2011 para 93
em 2021.

EDUCAÇÃO
NUTRIÇÃO
ENGENHARIA
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Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
abre mais de 39 mil vagas para cursos técnicos EaD,
subsequente presencial e médio-integrado
Foram ofertados mais de 35 cursos em todas as regiões do Estado
A Se c ret aria de Educação e Esport e s de
Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva de
Educação Integral e Profissional (SEIPE), abriu 39.215
vagas para cursos técnicos em Pernambuco. Desse
total de vagas, 38 mil foram para cursos técnicos
integrados ao ensino médio, distribuídas entre a
modalidade Ensino a Distância (EAD) semipresencial
e na forma subsequente presencial, voltadas para
quem já terminou o Ensino Médio. Foram ofertados
35 cursos em todas as regiões do Estado (Sertão,
Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana).
Na modalidade EaD Semipresencial, as aulas
acontecem a distância, com encontros semanais e
provas presenciais ao final do módulo. Se
inscreveram para esta modalidade estudantes do 2º
ano do Ensino Médio em diante ou que já concluíram
esta etapa de ensino. Já a modalidade Subsequente
Presencial, é voltada para pessoas que já concluíram
o Ensino Médio, com todas as aulas presenciais.

Os cursos oferecidos foram nas áreas de
Administração; Agroecologia; Agropecuária; Artes
Visuais; Design Gráfico; Desenvolvimento de
Sistemas; Edificações; Eletrotécnica ; Eventos;
Farmácia; Logística; Marketing; Mecânica;
Mecatrônica; Meio Ambiente; Multimídia; Nutrição e
Dietética; Produção de Áudio E Vídeo; Programação
de Jogos Digitais; Publicidade; Rádio Tv E Internet;
Redes de Computadores; Sistemas De Energia
Renovável; Teatro e Zootécnica.
“O Governo do Estado está sempre trabalhando para
garantir uma melhor infraestrutura e ensino de
qualidade para os estudantes pernambucanos com a
oferta de formação profissional. Por isso, oferecer
cursos que buscam uma maior profissionalização é
um grande avanço, já que estaremos contribuindo
para a geração de mais oportunidades para os
nossos estudantes”, afirmou o secretário de
Educação do Estado, Marcelo Barros.

Conectividade - As aulas da Educação a Distância
(EaD) estarão disponíveis no aplicativo “Conecta
Aí”, ou seja, os estudantes da EaD poderão
acessar os conteúdos gratuitamente, sem a
necessidade de utilizar seu pacote de dados. O
programa “Conecta Aí” patrocina dados de
internet dos estudantes da rede pública estadual
para que eles possam acessar gratuitamente o
material disponibilizado na Plataforma Educa-PE,
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no
Google Classroom, e também auxilia os projetos
que estão sendo desenvolvidos pelas escolas de
aulas não presenciais e outras atividades
complementares e podcasts.
Além disso, o programa também auxilia os
professores que atuam na rede pública estadual na transmissão das aulas pela internet, no acesso às
ferramentas virtuais de interação com os estudantes e na participação em diversos cursos oferecidos pela
Secretaria de Educação e Esportes, através da plataforma Educa-PE.
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ETE - Com o anúncio de mais sete Escolas Técnicas
Estaduais (ETEs), Pernambuco contará com 61 ETEs a
partir de 2022. E para preencher as vagas dessas
novas unidades de ensino, a Secretaria de Educação
e Esportes abriu processo seletivo para 1.215
estudantes na modalidade médio-integrado. Tudo
isso para que Pernambuco continue evoluindo na
qualidade da educação pública.
Os cursos ofertados nas ETEs foram nas áreas de
Administração, Logística, Comércio Exterior,
Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico,
Edificações, Farmácia, Guia de Turismo, Nutrição e
Dietética, Segurança do Trabalho, Sistemas de
Energia Renovável e Alimento, Fruticultura e
Gastronomia, estes três últimos sendo ofertados pela
primeira vez no Estado.
As escolas que irão ofertar esses cursos são: ETE
Central de Barreiros, em Barreiros; ETE João Bezerra
e ETE Mariano Teixeira, ambas em Recife; ETE
Professor Urbano Gomes de Sá, em Salgueiro; ETE
Professora Maria Wilza Barros de Miranda, em
Petrolina; ETE Maria Ferreira Martins, em Itaíba; e
ETE Deputado Afonso Ferraz, em Floresta.

Secretário Marcelo Barros em visita à ETE Cyl Gallindo,
no município de Buíque

A ETE Professora Maria Wilza Barros,
em Petrolina, fortalecerá o interior
com cursos técnicos
Fotos: Hélia Scheppa/Pedro Menezes
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Exame Supletivo recebe mais de oito mil inscrições
Provas foram aplicados em escolas ligadas às 16 Gerências Regionais de Educação,
além de cadeias públicas, presídios e centros de atendimento socioeducativo para
atender as Pessoas Privadas de Liberdade
Física, Química, Filosofia, Arte, Sociologia e
língua estrangeira moderna (Inglês ou
Espanhol).

2021
A Secretaria de Educação e Esportes do Estado
abriu inscrições para o Exame Supletivo 2021 e
recebeu 8.388 inscrições. Os exames foram
aplicados em escolas ligadas às 16 Gerências
Regionais de Educação (GREs) distribuídas em
todos os municípios pernambucanos, além de
c a d e i a s p ú b l i c a s , p re s í d i o s e ce nt ro s d e
atendimento socioeducativo para atender as
Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).
Os inscritos no Nível Fundamental se
submeteram às provas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e
Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou
Espanhol). Já os inscritos no Nível Médio,
passaram por provas de Língua Portuguesa,
Mate mática, História, Geografia, Biologia,

Foram aprovados os candidatos que obtiveram
nota igual ou superior a 6,0 em cada disciplina.
Participaram do exame candidatos com 15 anos
completos (Ensino Fundamental) e 18 anos
completos (Ensino Médio). A prova também foi
aplicada para as pessoas privadas de liberdade
nas cadeias públicas e unidades para
adolescentes infratores.
De acordo com o gerente de Monitoramento de
Avaliação e Políticas Educacionais (GAMPE),
Di o ní si o Júni o r, o Exame Suple tivo é par a
aquelas pessoas que não conseguiram concluir
o ensino na idade certa por algum motivo. “O
Exame Supletivo é para aquelas pessoas que
agora pensam em retomar seus estudos, ter
acesso à universidade, ter uma promoção no
emprego ou até mesmo conseguir um emprego.A
gente acredita muito que o Exame Supletivo
possibilita a realização de sonhos”, destacou

Participaram do exame candidatos com 15 anos completos (Ensino Fundamental) e 18 anos completos (Ensino Médio)
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Dia Mundial da Educação é marcado pelas importantes
conquistas da Rede Estadual
Mesmo com a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia,
Pernambuco se manteve firme na execução de aulas remotas, garantindo
ensino para todos os estudantes
Na data em que se comemorou o Dia Mundial da
Educação, (28 de abril), Pernambuco celebrou as
conquistas importantes das políticas públicas
educacionais desenvolvidas no Estado. Tudo isso é
fruto de um árduo trabalho e do compromisso de
cada professor, das equipes gestoras das escolas e
das Gerências Regionais de Educação (GREs). A
maior celebração tem a ver com o fato de que a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
está pensando e fazendo uma educação que
transforma vidas e promove a redução das
desigualdades sociais do nosso País.
Há mais de um ano, a educação se tornou novamente
pauta de discussão devido à pandemia do Covid-19.
Com a suspensão das aulas presenciais, foi necessário
repensar o papel da escola, o formato da sala de aula,
a maneira como se avalia e como se conecta com as
pessoas. Abruptamente, todos os educadores tiveram
que se reinventar e repensar as práticas e vivências,

bem como a maneira do processo de ensinoaprendizagem acontecer mediado pela tecnologia.
Um dos maiores desafios enfrentados durante todo
esse período foi fazer que os est udantes
pe rm a n e c es s e m tendo acesso ao en sin o ,
continuassem participando das aulas remotas e
concluíssem o ano letivo com êxito. Dessa maneira, foi
possível materializar a oferta de uma educação pública
de qualidade social.
Nesse sentido, Pernambuco vem se destacando no
cenário nacional com a quantidade de escolas em
tempo integral que agrega. Conforme dados do
Ministério da Educação (MEC), o Estado concentra a
maior rede de ensino médio integral do País, contando
com 470 escolas. Dessas, 420 são Escolas de
Referência em Ensino Médio (EREMs) e 50 são Escolas
Técnicas Estaduais (ETEs), que atendem mais de 197
mil estudantes.

Pernambuco se destaca no cenário nacional com a quantidade de escolas em tempo integral que agrega
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Além disso, Pernambuco possui a menor Taxa de
Abandono Escolar do Brasil no Ensino Médio (1,2%),
e nos Anos Finais do Ensino Fundamental (0.9%), de
acordo com dados de 2019 do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). No Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), o Ensino Médio da Rede Estadual de
Educação de Pernambuco alcançou nota 4,4,
superando a meta de 4,3 estabelecida pelo MEC. Os
dados confirmaram a posição do Estado com o maior
avanço na educação ao longo dos anos no País,
ficando ao lado de Goiás como os únicos estados a
superarem a meta do Ideb 2019.
De acordo com a secretária executiva de Educação
Integral e Profissional, Maria Medeiros, promover
educação de qualidade social para todos é um
grande desafio. “Nós precisamos garantir mais
acesso das crianças e dos jovens às escolas, pois é

preciso ter foco na permanência. Indiscutivelmente,
a pandemia do Covid-19 trouxe inúmeros desafios a
esse nosso objetivo para essa nossa missão. A
pandemia mudou a forma da gente pensar e fazer
educação. Apesar da dor e do sofrimento, a
pandemia também está deixando para nós muitos
aprendizados”, ressaltou.
Para o estudante do 2º ano do Ensino Médio do
curso de marketing da Escola Técnica Estadual (ETE)
Dom Bosco, no Recife, Pedro Bionde de Arruda, de 15
anos, o retorno das aulas presenciais foi um
momento muito esperado, em grande parte, pelo
desejo de rever os colegas de classe. “Para mim, o
retorno presencial foi muito bom, apesar das
medidas de segurança e da cautela, foi possível rever
os amigos. Ainda assim, tinha receio de voltar às aulas
por causa da situação pandêmica que limita nosso
contato social”, avaliou.

CONFIRA ALGUMAS MEDIDAS DO GOVERNO DE PERNAMBUCO NA
EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA PARA GARANTIR AULAS AOS ESTUDANTES

Cartão Alimentação - Durante o período de
isolamento social e ensino remoto, a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco
disponibilizou o Cartão Alimentação Escolar aos
alunos da Rede Estadual. O objetivo foi garantir
alimentação aos estudantes, já que a merenda não
estava sendo distribuída nas escolas devido às
restrições da Covid-19.

Conecta Aí - O Programa “Conecta Aí” ofereceu internet
gratuita aos estudantes da Rede Estadual durante o ano letivo
de 2020, visando minimizar os impactos da pandemia da Covid19. O "Conecta Aí" funciona por meio de patrocínio de pacotes
de dados de internet para acesso gratuito ao material da
Plataforma Educa-PE, do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) e do Google Classroom, beneficiando cerca de 500 mil
alunos das escolas públicas estaduais. Além disso, o programa
contemplou também cerca de 30 mil professores da educação
básica e aproximadamente cinco mil estudantes de baixa renda
da Universidade de Pernambuco (UPE).
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Educa-PE - O Educa-PE é um ambiente de apoio digital à
educação não-presencial em Pernambuco e visa
contribuir com a formação dos profissionais da Rede e
ampliar a oferta de conteúdos pedagógicos aos
estudantes, através de uma educação mediada por
tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e
alinhada às demandas do século XXI.
O conteúdo é transmitido ao vivo na tv e na internet para
o Ensino Médio, para o 9º ano do Ensino Fundamental, de
segunda a sexta-feira, e conta também com reprises em
horários alternativos. Para os estudantes do 6º ao 8º ano
do Ensino Fundamental, as aulas são gravadas e
disponibilizadas na internet todas as manhãs. O
conteúdo está disponível na TV Pernambuco (TVPE), TV
Alepe, TV Nova, TV Universitária e no YouTube. Na
internet, o conteúdo fica disponível para ser acessado a
qualquer hora para revisão.

Protocolo de Segurança - Para que as atividades
presenciais sejam retomadas de forma segura e
responsável durante a pandemia da Covid-19, a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
elaborou um caderno de protocolo com regras que
garantem o distanciamento social, além de assegurar
me c a n i s mo s de pr o t eç ã o , m o n i t o r a me n t o e
comunicação da doença. O documento está disponível
no site da Secretaria (www.educacao.pe.gov.br).

É importante destacar que todas as escolas estão
p re p a r a d a s p a r a re ce b e r o s e s t u d a n t e s ,
professores e demais profissionais, pois seguem
um rigoroso protocolo de segurança
estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde
para evitar a contaminação do novo coronavírus.
A s u n i d a d e s d e e n s i n o e s t ã o afe r i n d o a

temperatura corporal dos estudantes,
disponibilizando totens de álcool em gel pelos
corredores, pias para higienização das mãos,
dispenser de álcool em gel em cada entrada de
s a l a d e a u l a , m á s c a r a e f a ce s h i e l d p a r a
professores e demais profissionais, tapetes
sanitizantes e cartazes de orientação.
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Professor Conectado: Professores da Rede Estadual ganham
notebooks e plano de conectividade
Com investimento de R$ 115 milhões, o programa Professor Conectado beneficia
professores efetivos, analistas e assistentes em gestão educacional
Os profissionais da rede pública estadual de ensino
receberam notebooks e plano de conectividade. A
medida faz parte do programa Professor Conectado,
lançado pelo governador Paulo Câmara e pelo
secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros.
O programa conta com um investimento de R$ 115
m i l h õ e s e d eve fo r n e ce r m a i s d e 2 1 m i l
computadores para professores efetivos, analistas e
assistentes em gestão educacional. Além disso, o
trabalhador ainda poderá aderir a um pacote de
conectividade, onde será disponibilizado um valor
mensal de R$ 50 para cada participante.
“Sabemos do desafio que a Educação enfrenta e por
isso precisamos dar melhores condições aos nossos
educadores. A tecnologia faz parte da Educação.

Com essa ação, vamos fortalecer a inclusão digital
dos profissionais da educação, dando-lhes mais
oportunidades, principalmente, neste momento de
pandemia. Os trabalhadores contemplados terão
acesso a instrumentos que qualificarão e facilitarão
suas práticas, impulsionando a qualidade de
aprendizagem dos mais de 540 mil estudantes da
nossa Rede”, afirmou Marcelo Barros.
Os notebooks serão cedidos por um período de três
anos, a contar da adesão ao programa. Neste prazo,
o servidor precisará participar de capacitações e
projetos. Além disso, durante esses 36 meses, a
venda ou cessão do equipamento é proibida e, caso
o servidor perca o vínculo com a SEE neste prazo, é
necessária a devolução dos recursos.

Iniciativa forneceu mais de 21 mil computadores para professores efetivos, analistas e assistentes em gestão educacional
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Formadores das 16 GREs participam de capacitação
sobre Novo Ensino Médio
Encontros foram realizados de forma remota, via Google Meet

Objetivo das formações foi para que os formadores atuassem como multiplicadores, levando informações a todos os
professores do Ensino Médio da Rede Pública Estadual

A Se c ret aria de Educação e Esport e s de
Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva de
Desenvolvimento da Educação (SEDE), realizou
diversas formações durante o ano para discutir o
Currículo de Pernambuco do Ensino Médio. As
formações foram realizadas de forma remota,
através do Google Meet, e compreendeu as áreas de
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza,
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A ação reuniu
formadores das 16 Gerências Regionais de Ensino
(GREs).
Nesta etapa, a SEDE constituiu uma rede de
formadores que foi composta por redatores do
Ensino Médio e equipes técnicas da Gerência de
Políticas Educacionais do Ensino Médio (GEPEM)
e das GREs. O objetivo das formações foi para que

os formadores atuassem como multiplicadores,
levando informações a todos os professores do
Ensino Médio da Rede Pública Estadual, fazendo
parte do processo de implementação do novo
currículo do Estado para essa etapa de ensino.
“Após a aprovação do Currículo de Pernambuco
do Novo Ensino Médio pelo Conselho Estadual de
Educação, a gente entra numa numa fase muito
importante,queéaformaçãopara
implementação do currículo. Então, esse ano de
2021 é um ano dedicado para que este currículo
possa ser, de fato, um elemento de discussão de
estudoparaqueagentetenhauma
implementação bem tranquila aqui no Estado”,
comentou Ana Selva, secretária Executiva de
Desenvolvimento da Educação.
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Paulo Câmara sanciona lei que autoriza reajuste no
programa PE no Campus
Beneficiados passarão a receber R$ 1.100 no primeiro ano da
graduação e R$ 440 no segundo
O governador Pernambuco Paulo Câmara sancionou a
lei nº 17.348, de 2021, que reajusta as bolsas do
programa PE no Campus, que oferece uma ajuda de
custo a estudantes de baixa renda, egressos de escolas
públicas da Rede Estadual, aprovados em
universidades públicas em todo o país. Os valores
serão elevados de R$ 950 e 400, no primeiro e
segundo ano de graduação, respectivamente, para R$
1.100 e R$ 440.
“É uma importante valorização e incentivo para que os
estudantes possam frequentar a universidade. Desde
que foi instituído, o PE no Campus já deu apoio a mais
de duas mil pessoas, e o objetivo é que cada vez mais
graduandos sejam beneficiados. Pernambuco vem se
consolidando como um importante polo educacional,
e uma ação como essa reforça o papel do Estado, na
importante missão de apoiar solidamente os nossos
estudantes”, destacou o governador.
Em 2021, a Secretaria de Educação e Esportes
disponibilizou 386 bolsas remanescentes da edição de
2020 do programa, quando mil vagas foram abertas,
sendo 900 para os que optaram por concorrer com a
nota do Enem e 100 bolsas para os vestibulandos que
optaram pelo SSA. O pagamento é realizado a partir
do mês de início das aulas, desde que o bolsista tenha
todos os documentos exigidos anexados e validados.

Créditos: Douglas Fagner/SEI

“É uma importante valorização e incentivo para que os
estudantes possam frequentar a universidade”,
disse o governador

O secretário de Educação e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros, ressaltou a importância do PE no
Campus para garantir que os estudantes frequentem a
universidade. “Eles podem contar com esse recurso
para garantir alimentação, transporte e a sua
sobrevivência. O reajuste contribuirá ainda mais para
que os estudantes possam se manter e se estruturar no
início da vida acadêmica”, reforçou.

PROGRAMA – O programa PE no Campus entrou em vigor em
dezembro de 2017, com o objetivo de melhorar as condições de acesso
dos estudantes da Rede Estadual às universidades públicas – tanto pelo
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quanto pelo Sistema Seriado
de Avaliação (SSA), adotado pela Universidade de Pernambuco (UPE) –
oferecendo apoio financeiro na forma de bolsas aos estudantes de
baixa renda.
Para ter direito ao benefício, também é necessário que o estudante tenha cursado todo o ensino médio em
escola pública da Rede Estadual, tendo concluído entre 2014 e 2019 e ser beneficiário ou dependente de
beneficiário do Programa Bolsa Família do Governo Federal, ou possuir renda familiar total igual ou inferior a
três salários mínimos, além de residir em domicílio situado em município distante, no mínimo, a 50
quilômetros da cidade onde se localiza a instituição de ensino superior em que foi admitido.
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SEE oferta curso on-line de Educação Fiscal para educadores
Curso teve como finalidade a implementação do Currículo de Pernambuco no que
se refere ao eixo integrador e transversal “Educação para o Consumo e Educação
Financeira e Fiscal”
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), por meio
da Gerência de Educação Inclusiva e Direitos
Humanos (GEIDH), abriu inscrições para o curso
online em Educação Fiscal para professores e
profissionais da educação vinculados ao órgão. O
curso teve como finalidade a implementação do
Currículo de Pernambuco no que se refere ao eixo
integrador e transversal “Educação para o Consumo
e Educação Financeira e Fiscal”.
O curso ficou disponível no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), e possuiu carga horária total
de 60 horas, distribuídas em cinco módulos a fim de
promover formação continuada em rede, a distância,
durante o período de pandemia e pós-pandemia,
sobre os conteúdos que versam sobre a temática de
Educação Fiscal. Os módulos foram divididos da
seguinte forma: Educação Fiscal e Ética; Educação
Fiscal e Cidadania; Educação Fiscal e a Função Social

dos Tributos; Educação Fiscal e Participação Social; e
Projetos que Inspiram. Ao concluir todos os módulos,
os profissionais precisaram apresentar um plano de
atividade nas escolas nas quais eles atuam para
implementar todo o conteúdo do curso.
“A educação fiscal no âmbito da escola possibilita o
desenvolvimento da cidadania ativa estimulando o
protagonismo do estudante e a importância de
práticas educativas que fortaleçam a arrecadação
do tributo, como pagar corretamente os impostos e
solicitar a nota fiscal nas compras. Essas ações
repercutem nos serviços sociais, como assistência à
saúde, educação, segurança pública, social e
limpeza urbana, compreendendo a importância do
controle social sobre o processo de arrecadação dos
impostos e sua aplicação”, enfatizou a gerente de
Educação Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH),
Vera Braga.
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SEE divulga novo Currículo de Pernambuco do Ensino Médio
Diferencial desse currículo se refere especialmente aos Itinerários Formativos, que
se aproximam ainda mais do interesse dos jovens, sendo algo que será vivido de
forma motivadora por todos os estudantes da Rede Estadual
A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento da
Educação (SEDE), divulgou o novo Currículo do Ensino
Médio. A nova arquitetura do Ensino Médio - instituída
através da Lei nº 13.415/2017, da Resolução nº. 3, de 21
de novembro de 2018 - atualiza as diretrizes
curriculares nacionais e as particularidades da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), no que se refere a
esta etapa da educação básica. O grande diferencial
desse currículo se refere especialmente aos Itinerários
Formativos, que se aproximam ainda mais do interesse
dos jovens, sendo algo que será vivido de forma
motivadora por todos os estudantes da Rede Estadual.
Segundo as diretrizes para o Ensino Médio, Itinerários
Formativos são unidades curriculares ofertadas pelas
instituições e redes de ensino que possibilitam ao
estudante aprofundar seus conhecimentos e se
preparar para o prosseguimento de estudos ou para o
mundo do trabalho, de forma a contribuir para a
construção de soluções de problemas específicos da
sociedade.
O novo Currículo de Pernambuco do Ensino Médio foi
elaborado pela Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco e pela União dos Dirigentes Municipais

Novo Currículo de Pernambuco do Ensino Médio foi elaborado
pela SEE e pela UNDIME-PE

de Educação de Pernambuco (UNDIME-PE), ouvindo
professores, gestores, educadores de apoio de todas
as escolas públicas do estado de Pernambuco e ainda
com a participação de várias instituições da sociedade
civil. Para a elaboração do documento, a SEE priorizou
o debate com os profissionais de educação e o respeito
às identidades culturais, políticas, sociais e econômicas
das diferentes regiões de Pernambuco.
A partir de 2022, a jornada do Ensino Médio será
ampliada para 3.000 horas de curso, distribuídas em
até 1.800 horas para vivência de competência e
habilidades previstas na BNCC, e 1.200 horas a serem
vivenciadas em Itinerários Formativos, além da
promoção da integração, interdisciplinaridade e
contextualização entre áreas e saberes, fortemente
marcada na Base. O novo Currículo de Pernambuco do
Ensino Médio fortalece ainda a formação dos
professores valorizando os conhecimentos construídos
por cada um deles e garantindo o percurso de
aprendizagem a todos os estudantes.

Itinerários Formativos são unidades curriculares ofertadas
pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao
estudante aprofundar seus conhecimentos

“A alegria que a gente tem após a aprovação do
Conselho Estadual de Educação e a homologação do
secretário da SEE, Marcelo Barros, de disponibilizar
esse material para estudo é de já estar atuando nas
formações continuadas para que a gente possa
implementar esse documento a partir de 2022. Então, a
gente fica muito feliz em apresentar a toda a Rede
Estadual do Estado de Pernambuco para poder se
apropriar das mudanças que vão ser implementadas”,
avaliou a secretária executiva da SEDE, Ana Selva.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

GESTÃO

Programa Criança Alfabetizada: SEGE realiza reuniões
para discutir a implementação do eixo Fortalecimento da
Gestão para municípios
Encontro abordou também ações para o envolvimento dos municípios nas
formações, oportunizando um espaço para esclarecimentos de dúvidas e diálogo
sobre as próximas atividades

Reunião foi comandada pelo secretário executivo de Gestão de Rede, João Charamba

A Se c re t a r i a d e Ed u c a ç ã o e Es p o r te s d e
Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva
de Gestão da Rede (SEGE) e da Superintendência
Técnica de Gestão da Rede (SUTER), vem dando
continuidade às ações do Programa Criança
Alfabetizada e acompanhando os encontros
re a l i z a d o s p e l a s Ge rê n c i a s Re g i o n a i s d e
Educação (GREs) junto às Secretarias Municipais
de Educação de todo Estado. Nesse sentido, a
SEGE realizou diversas reuniões que teve como
foco principal a implementação das ações do eixo
“Fortalecimento da Gestão” para todas as escolas
e gestores dos municípios.
D u r a n t e os e n c o n t r o s , foi re a l i z a d o uma
a b o r d a g e m s o b re o p ro g r a m a , d e s d e a
implementação até o momento atual, como

também foram discu tidas as ações para o
envolvimento dos municípios nas formações,
oportunizando um espaço para esclarecimentos
d e d ú v i d a s e d i á l o g o s o b re a s p róx i m a s
atividades. O Programa Criança Alfabetizada tem
por objetivo apoiar os 184 municípios
pernambucanos na busca pela alfabetização até
os sete anos de idade dos estudantes da rede
pública. A iniciativa vem impactando em torno de
330 mil crianças e garantindo, além da maior
aprendizagem, o acesso a oportunidades e um
futuro melhor.
Para a gestora da GRE do Sertão do Médio São
Francisco, Anete Ferraz, esse encontro foi a
reafirmação do compromisso da Secretaria de
Educação e Esportes do Estado com a qualidade
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O Programa conta com seis eixos estratégicos:
Fo r t a l e c i m e n t o d a G e s t ã o , Fo r m a ç ã o d e
Gestores e Professores, Material Complementar,
Avaliação de Estudantes, Incentivo às Escolas e
Engajamento dos Municípios. “Grande orgulho
para a SEGE fazer parte desse movimento,
observar o envolvimento de todas as GREs e
principalmente o engajamento dos municípios
nessa grande ação de formação. É muito
gratificante promover essa parceria entre o
E s t a d o e o s m u n i c í p i o s ”, c o m e m o r o u o
superintendente técnico de Gestão da Rede,
Glaydson Santiago.

Gestora da GRE do Sertão do Médio São Francisco, Anete Ferraz

da educação pública do estado. “Essa ação
implementa a melhoria da política de educação
com os municípios, fortalecendo o regime de
colaboração técnica, parcerias assertivas e
importantes, que repercutem na consolidação
d o s b o n s re s u l t a d o s e m n o s s o e s t a d o”,
considerou.

“O eixo Fortalecimento da Gestão vem contribuir
de maneira a fortalecer a formação dos gestores
escolares para que possam realizar um trabalho
colaborativo e alinhado com os professores.
Desta maneira, garantiremos o sucesso dos
nossos estudantes para que todos possam
alcançar o objetivo do programa”, reforçou o
gestor da GRE Agreste Centro Norte, Flávio
Carlos.

Iniciativa vem impactando em torno de 330 mil crianças e garantindo, além da maior aprendizagem,
o acesso a oportunidades e um futuro melhor
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Durante recesso escolar, merendeiras passam por capacitação
Ação aconteceu em todas as Gerências Regionais de Educação do Estado
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
propõe ações que colaborem para disseminação de
escolhas alimentares mais saudáveis a estudantes de
todas as etapas da educação básica pública do País
(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação de Jovens, Adultos e Idosos).
Pensando nisso, a Secretaria de Educação e Esportes
(SEE), através das Gerências Regionais de Educação
(GREs), desenvolveu, no período de recesso escolar,
a capacitação de merendeiras do Estado. O objetivo
das capacitações foi qualificar esses profissionais
para preparar uma alimentação escolar saudável, de
qualidade e diminuir os riscos de contaminações dos
alimentos.
Na GRE Mata Centro, a capacitação trabalhou o tema
“Boas Práticas na fabricação de Alimentos em meio
ao Covid-19”. A formação foi realizada de forma
híbrida e participaram 82 merendeiras, sendo 34
presencialmente obedecendo todos os parâmetros
de segurança, distanciamento, uso de máscaras,
álcool e distanciamento social. Apresentando todas
as formas de trabalhar o alimento com higiene, o
encontro mostrou que um único gênero alimentício
pode ser transformado em grandes receitas. Desta
vez, foi trabalhado a sardinha e a bolacha, que
podem ser feito bolo, bolinho recheado, coxinha ao
forno, lasanha, torta salgada, entre outros pratos.
“É sempre bom participar dessas formações
oferecidas pela GRE, pois a gente aprende a
manipular de forma correta os alimentos e fazer
novos pratos de forma saudável, limpa, eficaz e,

Objetivo das capacitações foi qualificar esses profissionais
para preparar uma alimentação escolar saudável, de qualidade
e diminuir os riscos de contaminações dos alimentos

Formação foi realizada de forma híbrida e participaram
82 merendeiras

principalmente, com muito amor para os nossos
estudantes”, declarou a merendeira da Escola
Estadual Monsenhor José Elias de Almeida, Maria
José de Siqueira.
“Nosso encontro foi um momento inovador, de
extrema importância, onde foi possível ver nos olhos
das merendeiras o quanto elas se sentem valorizadas
e acolhidas, elas que são uma parte muito
importante para a contribuição da formação dos
estudantes”, pontuo u Elisa bete Medeiros,
coordenadora de administração e finanças da GRE
Mata Centro e responsável pelo Núcleo de
Alimentação Escolar (NAE).
“É importante uma capacitação continuada, pois
buscamos atualizá-las de acordo com a legislação
vigente, melhorando assim a qualidade da
alimentação escolar ofertando uma alimentação
mais segura e minimizando contaminações. Na
formação de merendeiras, reforçamos a importância
de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
(medidas preventivas de evitar contaminações desde
o recebimento, preparação e distribuição de
refeições para os nossos estudantes). A oferta de
uma alimentação adequada e saudável não só
contribui para um bom rendimento escolar, mas
também na prevenção de doenças causadas por
uma má alimentação, como diabetes, obesidade,
pressão arterial elevada e colesterol elevado”,
finalizou a nutricionista e coordenadora da
formação, Maria Aparecida.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

GESTÃO

SEE entrega tablets para fomentar cursos técnicos
em escola prisional
Cursos técnicos são ofertados na modalidade EaD
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE)
entregou tablets para os cursos técnicos em
Educação a Distância (EaD) da Escola Estadual
Padre André Coopman, que funciona na Unidade
Prisional Doutor Rorenildo da Rocha Leão, na
cidade de Palmares, Mata Sul de Pernambuco. A
escola passou a ofertar os cursos de Segurança do
Trabalho e Administração para os internos no início
deste ano e já conta com 53 estudantes. Esta é uma
experiência piloto da pasta.
O processo de inscrição começou no início de 2021,
e a qua nt i da de de i nt ernos i nt e re s s a do s
impressionou a gestão da escola. Dos 53 alunos, 29
cursam Administração e 24 Segurança do Trabalho.
Eles receberam apostilas com o material teórico e
estudam durante a semana em suas celas. Às
quartas-feiras, os alunos de Administração vão à
unidade de ensino assistir vídeo-aulas e responder,
nos tablets, às atividades com apoio de uma
professora. Às sextas é a vez dos estudantes de
Segurança do Trabalho.
Os tablets doados pela Secretaria Executiva de
Educação Integral e Profissional (Seip), da SEE,
complementam os equipamentos já existentes na
unidade de ensino. Todos eles estão programados
pa ra a c e s s a r s o m e nt e o s i te dos cur sos
profissionalizantes da Secretaria sob a supervisão
da escola. Cada curso tem duração de um ano e seis
meses e, ao final, os alunos recebem certificados.
Segundo a gestora da escola, Cláudia Gonçalves,
os cursos são um fenômeno na unidade prisional e
já têm l i sta de espera de 18 internos. “A
participação dos alunos é de 100%. E isso é algo
que nos surpreende. Há um tempo que a gente
vinha pensando em fazer a proposta para a Seip de
implantar os cursos técnicos aqui como forma de
dar mais oportunidades aos internos, e agora
estamos muito felizes em poder qualificá-los para
que eles saiam daqui diretamente para o mercado
de trabalho. É muito bonito de ver. Eles (os alunos)
não faltam às aulas, e se empenham bastante nas
leituras e nas atividades”, disse.
A escola prisional da unidade conta com quase 50%
dos homens detentos estudando. Ao todo, a
Unidade Prisional Doutor Rorenildo da Rocha Leão
comporta 850 homens. Desses, 343 estão

Tablets doados Seip complementam os equipamentos
já existentes na unidade de ensino

matriculados na Escola Estadual Padre André
Coopman.
O estudante João* está entusiasmado com a
possibilidade de sair da unidade prisional com mais
um curso técnico. Ele, que agora estuda
administração, já tem diploma de técnico em
eletricista e sonha em unir as duas profissões. “Esse
curso representa, para mim, uma transformação
aqui dentro. Quando sair daqui, vou procurar um
meio de sobrevivência sem precisar fazer algo ilícito.
As pessoas acham que quando alguém entra no
sistema prisional, sai pior do que entrou. E, na
verdade, a gente está provando que é o contrário”,
contou, enquanto respondia as questões no tablet.
“Eu quis fazer um curso para ter uma nova profissão.
Antes de entrar aqui eu era técnico em enfermagem e
agora pretendo seguir outra carreira. Estou bastante
curioso para atuar na área e muito feliz com essa
oportunidade. Espero que esse curso me dê uma
nova maneira de sair daqui, de mudar a minha vida e
de fazer novas amizades lá fora”, contou Pedro*.
*Nomes fictícios para preservar a identidade dos
personagens
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SEE recebe comitiva do Mato Grosso para compartilhar
experiências sobre Plano Nacional de Alimentação Escolar
Comitiva participou de reuniões, palestras e visitas técnicas
A S ec re t ari a de E du c a ç ã o e E s po r t e s de
Pernambuco (SEE) recebeu uma comitiva da
Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc)
para uma imersão no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). O grupo, formado
pela secretária adjunta de de Administração
Sistêmica, Ane Cristina Neis, e integrantes do
PNAE da Seduc de Mato Grosso, participaram
de reuniões, palestras e visitas técnicas.

“Essa visita só foi possível através das boas práticas
que a SEE vem desenvolvendo ao longo dos anos.
Eles vieram ver de perto como acontece.
Participaram de uma apresentação hoje onde foi
mostrado todo detalhamento de etapas e
processos do programa. Além disso, a gente visitou
escolas para que eles vissem a execução e ainda
visitamos a central de distribuição”, contou
Marieta.

Com a visita, o objetivo foi trocar experiências
entre as pastas e apresentar os processos que a
SEE realiza, por meio da Superintendência do
Programa de Alimentação Escolar (SUPAE). O
grupo foi recebido pelo secretário executivo de
Administração e Finanças da SEE, Alamartine
Ferreira, e Marieta Pinho, superintendente do
Programa de Alimentação Escolar.

A comitiva foi formada por Ane Cristina Neis,
secretária adjunta de Administração Sistêmica;
Lucielle Monteiro, superintendente de Aquisições e
Contratos; Arthur Mancilha, superintendente de
Se rviços; Vivian Vilas Boas, assessora da
Superintendência de Aquisições e Contratos; Lizia
Penido, responsável técnica pelo Programa de
Alimentação Escolar; e Iris Arruda, responsável
técnica pelas Licitações de Alimentação Escolar.

Objetivo do encontro foi de trocar experiências entre as pastas e apresentar os processos que a SEE realiza
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SEE realiza reunião de Pactuação de Metas de 2021
Evento contou com a presença do governador, Paulo Câmara, do secretário de
Educação e Esportes, Marcelo Barros, e dos gestores das
Gerências Regionais de Educação
A S e c r e t a r i a de E d u c a ç ã o e E s po r t e s de
Pernambuco (SEE) realizou diversas reuniões de
Pactuação de Metas ao longo de 2021. O primeiro
encontro aconteceu na sede da Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado (Seplag),
situada no Recife, e contou com a presença do
governador do Estado, Paulo Câmara; do
secretário de Educação e Esportes, Marcelo
Barros; dos gestores das 16 Gerências Regionais
de Educação (GRE) e de convidados. Na ocasião,
todos os presentes assinaram um termo de
compromisso com as metas apresentadas.
Quem abriu o evento foi o secretário da Seplag,
Alexandre Rebêlo, que pontuou as melhorias na
educação em dez anos de Pactuação de Metas.
Em se gui da , o se c ret á ri o Marcelo Barros
apresentou um balanço das ações da pasta em
2021 e anunciou a meta a todos os gestores das
GREs para o ano le ti vo, como Manter os
resultados obtidos pelo Estado, GREs e escolas

de Pernambuco de2019 noÍndice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
onde o Ensino Médio atingiu a média de 4,5 e o
Ensino Fundamental Anos Finais 4,7.
“A gente está muito satisfeito com o trabalho e
esforço de todos vocês para avançar na educação
pública do Estado de Pernambuco. Sabemos que
havia uma discussão se teria ou não Ideb neste
ano, e no final de julho o Governo Federal
divulgou que teríamos. Então, vamos arregaçar
as mangas, correr atrás, vamos começar mais
essa jornada juntos, com essas boas notícias para
reanimar a nossa Rede”, frisou o gestor.
No encontro, o governador Paulo Câmara
destacou que a meta para 2021 é desafiadora,
mas com empenho será alcançada. “O que nos
move agora, mais do que nunca, é a gente
conseguir, diante do que virá, atingir pelo menos
o padrão pré-pandemia. A gente sabe que manter

“A gente está muito satisfeito com o trabalho e esforço de todos vocês para avançar na educação pública do Estado
de Pernambuco”, frisou Marcelo Barros
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o padrão que a gente deixou é uma meta difícil,
mas não é impossível. Se a gente não trabalhar
commetase com determinação, não
conseguiremos. Somos o único Estado do Brasil
que, desde que começou a medir o IDEB, sempre
avançou. A meta é não cair, e nós não vamos”,
afirmou Paulo Câmara.
“Nós tínhamos uma taxa de abandono de 24% nas
nossas escolas em 2007. Chegamos a 1,5%, mas
temos que trabalhar mais. Temos que ir atrás desses
meninos que estão fora da sala de aula, temos que
recuperar todos eles. A gente não pode perder esse
valor. Quem começa o Ensino Médio em
Pernambuco tem de concluir”, acrescentou o
governador.
A reunião de Pactuação de Metas é uma das
atividades mais importantes do calendário anual da
Secretaria de Educação e Esportes. O encontro,
realizado em parceria com a Secretaria de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), acontece desde
2013 e promove a discussão de estratégias e

“Somos o único Estado do Brasil que, desde que começou a medir
o IDEB, sempre avançou. A meta é não cair, e nós não vamos”,
afirmou Paulo Câmara

prioridades para o respectivo ano e oportuniza o
aprimoramento das metas que contribuem para a
educação em Pernambuco.

Encontro aconteceu na sede da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), no Recife
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Gestores e coordenadores das GREs se reúnem para compartilhar
experiências exitosas realizadas durante a pandemia
Evento foi realizado na GRE Agreste Meridional, em Garanhuns
Pela primeira vez na história da Secretaria de
Educação e Esportes, as Gerências Regionais de
Educação (GREs) se reuniram com o intuito de
aproximar as equipes após tantos meses de reuniões
e resoluções feitas de maneira remota. O encontro foi
realizado na sede da GRE Agreste Meridional, em
Garanhuns, e teve a participação de gerentes
regionais e coordenadores.
“O objetivo é trocar experiência acerca do nosso
fazer, mas também compartilhar as competências
que são necessárias para um líder nos dias atuais,
além de reunir as equipes que, em virtude da
pandemia, ficaram muito distantes”, contou Edivânia
Arcanjo, gestora da GRE Mata Norte, com sede em
Nazaré da Mata.
“Quando nos encontramos, vemos que os
problemas enfrentados por todos são os mesmos e o
que muda são as formas de lidar. Então, os

coordenadores também participam desta reunião
para que possam dialogar uns com os outros,
compartilhando os desafios encontrados e práticas
exitosas realizadas”, concluiu Edivânia.
No primeiro dia, os participantes contaram com a
participação de Jaime Ribeiro, escritor e palestrante
nascido em Recife. Jaime conversou com os gestores
sobre temáticas voltadas para a liderança do século
XXI e habilidades que podem ser desenvolvidas para
otimizar a gestão como um todo.
Ele é autor de obras como “Dora: a raça do amor” e
“Empatia todo dia”, na qual cita a competência que
mais considera útil na vida de um gestor: a empatia.
"Antes se falava bastante sobre competências
digitais, onde ter certas habilidades, como saber
programar e mexer com computação definiriam se
você seria bem sucedida na vida. Hoje, vejo um

Encontro, que aconteceu pela primeira vez na história da SEE, foi realizado em Garanhuns
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humanas, aquelas que nos caracteriza como o que
somos de fato”, contou o recifense.

GESTÃO
Kátia Monteiro, gestora da GRE Mata Centro, contou
que a proposta do encontro é ser mais acolhedor,
buscando reconectar as pessoas à agenda da
educação. “A ideia central é que o encontro tivesse a
nossa identidade, na perspectiva de acolher e
estarmos mais próximos de todos. Depois de um ano
e meio afastados, nada melhor do que ter esse
reencontro”, pontuou.
A gestora da GRE Recife Norte, Neuza Pontes,
endossou as palavras de Kátia. “Este é um momento
de socializar, aproximar e trocar ideias. Às vezes, um
desafio enfrentado por uma determinada gerência já
foi solucionado por outra regional, e tudo que
precisamos é ter este contato. Então, acredito que
esse momento de diálogo é muito importante para o
fortalecimento e crescimento da Rede Estadual de
Educação”, afirmou Neuza.

O escritor e palestrante Jaime Ribeiro conversou com os
gestores sobre temáticas voltadas para a liderança do
século XXI e habilidades que podem ser desenvolvidas
para otimizar a gestão como um todo

Ainda durante o evento aconteceu a roda de diálogo
“Fala, coordenador”, um momento de troca e escuta
segmentada por coordenações que visou dar espaço
a questões do cotidiano vivenciado nas gerências,
além de um momento para que todas as regionais
pudessem ser ouvidas.

“Às vezes, um desafio enfrentado por uma determinada gerência já foi solucionado por outra regional, e tudo que precisamos
é ter este contato. Então, acredito que esse momento de diálogo é muito importante para o fortalecimento e crescimento da
Rede Estadual de Educação”, afirmou Neuza
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Secretário Marcelo Barros visita municípios de
Pernambuco e anuncia investimentos na educação
Pacote estadual envolve projetos, como reforma e ampliação de escolas, construção
de cobertura de quadra poliesportiva e construção de quadra com cobertura
O secretário de Educação e Esportes, Marcelo
Barros, realizou uma jornada de visitas pelas 16
Gerências Regionais de Educação (GREs) para
anunciar investimentos na educação. Na ocasião, o
secretário formalizou, por meio de assinatura,
processos licitatórios, Ordem de Serviço e
convênios visando potencializar a qualidade do
ensino ofertado nas regiões. O pacote estadual
envolve projetos, como reforma e ampliação de
escolas, construção de cobertura de quadra
poliesportiva e construção de quadra com
cobertura.
“Queremos avançar no desenvolvimento das
c i d a d e s n o s p róx i m o s m e s e s . S e g u i m o s
trabalhando para fazer de Pernambuco um local
ainda melhor de se viver, onde a educação pública
continue sendo a melhor do Brasil, com cerca de
70% dos nossos alunos estudando em tempo
integral. Sabemos que é com a educação que
iremos transformar a vida das futuras gerações de
pernambucanos”, destacou o governador, Paulo
Câmara.
De acordo com Marcelo Barros, as novas quadras
vão beneficiar os estudantes não apenas com um

Dezenas de escolas foram visitadas na passagem da comitiva
da secretaria pelo interior

Durante pouco mais de cinco meses, comitiva do governador
visitou mais de 100 municípios do Estado

local adequado para a prática esportiva, mas
também como um espaço cultural e de interação
com a comunidade. “As nossas escolas precisam
desses equipamentos que ajudam e contribuem
para o desenvolvimento da comunidade”, afirmou.
“ Investir em melhorias das nossas escolas
oferecendo melhores condições aos nossos
estudantes é o nosso principal objetivo, e é nisso
que seguiremos trabalhando com todo amor e
dedicação”, acrescentou.
“Foi muito importante a visita do secretário às
g e rê n c i a s re g i o n a i s p o r q u e e l e a c a b o u
conhecendo a nossa realidade e a nossa dinâmica
de trabalho de perto, além de conhecer de os
projetos e ações que as GREs desenvolvem, não só
as políticas educacionais implementadas pela SEE,
mas os projetos que são vivenciados juntos às
escolas. A partir dessa visita, a gente conseguiu
estreitar os laços e aproximar-se mais do secretário
e da sua equipe para que a gente possa demandar
com mais proatividade as ações no que se refere a
educação de Pernambuco e da região”, salientou a
gestora da GRE Mata Norte, Edivânia Arcanjo.
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Governo de Pernambuco reajusta em 40% o repasse
do Programa Estadual de Transporte Escolar
Programa passa a contar com um investimento de mais R$ 16 milhões por ano
O projeto que altera a Lei 13.463/2008, que
implementa o Programa Estadual de Transporte
Escolar (PETE), recebeu um reajuste de 40% nas
verbas anuais. O PL 17.422/2021 foi aprovado pelos
deputados estaduais na Assembleia Legislativa de
Pernambuco (Alepe). Esse reajuste implica um
investimento de mais de R$ 16 milhões ao ano por
parte do Governo do Estado. O PETE tem o objetivo
de oferecer transporte escolar aos alunos da Rede
Pública Estadual de Ensino, residentes em área rural
com distância superior a 2,5 km da unidade de
ensino, através de cooperação técnica e financeira
com os municípios que prestam tais serviços.
De acordo com o secretário de Educação e Esportes
de Pernambuco, Marcelo Barros, no retorno às aulas
presenciais foi preciso garantir uma maior segurança
no serviço e no atendimento aos estudantes. “O
principal objetivo é reequilibrar os valores
repassados para que o serviço de transporte escolar
possa ser ofertado com qualidade pelos municípios
parceiros e que eles recebam um valor justo por isso”,
afirmou.
“Neste momento de retomada, quando muitos
municípios estão voltando às aulas presenciais, é
muito importante que o transporte escolar esteja
funcionando. Os alunos precisam ter a garantia de ir
e vir das escolas. Vamos continuar valorizando a
educação pública do nosso Estado, que é a melhor
do Brasil, mas ainda temos muito que avançar e
vamos fazer isso junto com os municípios”, destacou
o governador, Paulo Câmara.

“Os alunos precisam ter a garantia de ir e vir das escolas.
Vamos continuar valorizando a educação pública do nosso
Estado, que é a melhor do Brasil”, disse Paulo Câmara

“Principal objetivo é reequilibrar os valores repassados para
que o serviço de transporte escolar possa ser ofertado com
qualidade pelos municípios parceiros e que eles recebam
um valor justo por isso”, afirmou Marcelo Barros

Atualmente, dos 184 municípios pernambucanos,
apenas três não necessitam de transporte escolar por
não contarem com estudantes residentes na zona
rural. Dos 181 que prestam o serviço, 168 são
parceiros e aderiram ao PETE. Aos demais, o Estado
oferta o transporte de forma direta. A ideia é que,
com o reajuste, esses municípios também façam a
adesão ao programa.
“O Governo de Pernambuco vem garantindo o
direito ao acesso a todos os estudantes, que estejam
regularmente matriculados no sistema público
estadual de ensino e que necessitam do uso do
transporte escolar, conforme preconiza a lei do PETE
e suas alterações. E o reajuste de 40% aos repasses
feitos aos municípios parceiros, sem dúvida, vem
reforçar o nosso compromisso em fortalecer o
regime de colaboração entre os municípios
pernambucanos no sentido de cada vez mais ampliar
essa parceria”, comemorou o gerente de Articulação
Municipal, Sinésio de Melo Filho.
O Programa - O Programa Estadual de Transporte
Escolar (PETE) foi instituído em 2008. Os municípios
que aderiram passaram a oferecer aos estudantes
da Rede Estadual de Ensino na zona rural uma
condução até as escolas e de volta às suas casas.
Para isso, o Estado repassa recursos financeiros às
prefeituras, calculados com base na quantidade de
alunos transportados, na extensão territorial do
município e na sua densidade demográfica.
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Espaços 4.0: novo programa do Governo de Pernambuco
deve implementar 22 Centros de Inovação no Estado
Com investimentos de R$ 7,85 milhões, as Secretarias de Ciência, Tecnologia e
Inovação e Educação e Esportes, em parceria com a Facepe, impulsionaram a
interiorização da inovação e a formação de pessoas em habilidades de futuro em
todas as 12 regiões de desenvolvimento

Os Espaços 4.0 ainda têm como meta apoiar a melhoria da qualidade da educação pública de Pernambuco

Pernambuco contará com 22 novos Centros de
Inovação até o primeiro trimestre de 2022. O
programa Espaços 4.0, executado pelas Secretarias
de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Educação e
Esportes, em parceria com a Fundação de Apoio à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
(Facepe), investirá cerca de R$ 7,85 milhões.

p rofi s s i o n a l n a s h a b i l i d a d e s d e f u t u ro e
c o n s ol i da n do A m bi e nt e s de In o vaç ã o em
Pernambuco por inteiro, do Sertão ao Cais. Cada
região de desenvolvimento contará com dois
Centros de Inovação, que funcionarão como
conexões entre a sala de aula, a academia e os
setores produtivos.

Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), Escolas de
Referência em Ensino Médio (EREMs) e Centros
Te c n o l ó g i co s p e r n a m b u c a n o s re ce b e r ã o
laboratórios com tecnologias portadoras de futuro,
inteiramente conectados com a produção e difusão
de conhecimentos em Desenvolvimento de Games,
Manufatura Avançada, Cultura Maker, Economia
Criativa, Economia Circular, Negócios 4 .0,
Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

"Pernambuco vai ter mais Centros de Inovação em
seu território do que o estado de São Paulo. Serão
pontos de con vergên cia para estudantes,
professores, pesquisadores e empresas produzirem
Inovação juntos, desenvolvendo novas soluções e
tecnologias para ampliar a competitividade das
atividades econômicas locais, gerando mais
oportunidades de empreendedorismo, emprego e
re nda. Os us uári os vão cont ar com t oda
infraestrutura necessária para aprender colocando a
mão na massa, resolvendo desafios reais da
sociedade e dos setores produtivos, construindo

Os Espaços 4.0 são a materialização do processo de
interiorização da CT&I, impulsionando a formação
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soluções e trocando experiências, estimulando a
criatividade, com inclusão e entusiasmo", destacou o
secretário de CT&I, Lucas Ramos.
Os Espaços 4.0 ainda têm como meta apoiar a
melhoria da qualidade da educação pública de
Pernambuco. Estabelecem como política de Estado a
inserção das habilidades de futuro na grade
curricular das escolas estaduais. E contribuirão para o
aumento da proficiência em matemática e para
expansão das matrículas em cursos de ensino
superior em Ciência, Tecnologia, Engenharias, Artes,
Matemática e Computação (STEAM+C, na sigla em
inglês).
“Esse é um projeto muito importante para a
Educação de Pernambuco. Nossas escolas em
tempo integral se tornaram uma referência em todo
o País e agora começamos uma nova etapa de
desenvolvimento. Esses espaços nos permitem
melhorar ainda mais, oferecendo mais qualificação
aos jovens. Nossos estudantes terão acesso a
equipamentos de ponta onde terão oportunidade de
aprender, treinar e se capacitar. O desenvolvimento
do Brasil passa pela capacitação, que gera
oportunidades. Este tem sido o nosso foco e objetivo
maior”, afirmou Marcelo Barros, secretário de
Educação e Esportes de Pernambuco.
Os Espaços 4.0 serão implementados nas cidades de
Araripina, Bonito, Carpina, Garanhuns, Goiana,
Gravatá, Joaquim Nabuco, Paulista, Petrolândia,
Santa Maria da Boa Vista, São José do Egito,

“Nossos estudantes terão acesso a equipamentos de
ponta onde terão oportunidade de aprender, treinar e
se capacitar”, disse Marcelo Barros

Arcoverde, Carnaíba, Caruaru, Floresta, Lajedo,
Ouricuri, Palmares, Paudalho, Petrolina, Salgueiro e
Surubim.

INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS 4.0
Cada laboratório do programa Espaços
4.0 contará com:
impressora 3D de pequeno porte;
impressora 3D de médio porte; desktops
avançados e notebooks gamers; kit de
ferramentas; miniretífica; kit de sensores
arduíno; scanner 3D; kit RFID Arduíno;
lupa eletrônica; mesa digitalizadora; arco
de serra fixo; perfurador; caneta 3D;
parafusadeira/furadeira; estação de
soldadora; kit Raspberry; câmeras;
multímetro digital; kits de Comunicação
Lora; serra tico-tico; cortadora a Laser; e
Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs).
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SEE promove primeiro Colegiado de Integração de 2021
Evento reuniu gestores das GREs, coordenadores, secretários executivos e o
secretário estadual de educação e esportes, Marcelo Barros
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), por meio
da Secretaria Executiva de Gestão da Rede (SEGE),
promoveu o primeiro Colegiado de Integração para
Gestores e Coordenadores de Gerências Regionais
de Educação (GREs). O encontro aconteceu na
cidade de Gravatá, Agreste do Estado, e reuniu o
secretário da pasta, Marcelo Barros, os gestores das
16 GREs, coordenadores e secretários executivos.
No primeiro dia, os gestores e coordenadores foram
acolhidos com ações que objetivavam conscientizar
o papel da liderança na sincronia dos desempenhos
das equipes de trabalho, além de duas palestras,
sendo a primeira com o tema "Estratégias de
Liderança Inovadora e Transformadora", com João
Batista da Silva, da Secretaria de Defesa Social; e a
segunda com o tema "Você já agradeceu hoje", com
Wilson Pires, do Comitê de Ação de Graça.
A programação seguiu com orientações sobre a
importância do fortalecimento da rede e ações de
suas competências, abordadas por Micheline
Beltrão, gerente geral Administrativa e Financeira da
SEGE, e Glaydson Santiago, superintendente técnico
de Gestão da Rede. Já o secretário executivo da
SEGE, João Charamba, teve um momento de diálogo
com os participantes, no qual falou sobre as
principais ações de gestão que vêm sendo
implementadas na Rede.

“Este colegiado é a oportunidade que eu tenho de agradecer.
Agradecer a vocês, que têm feito um trabalho excepcional diante
de todo o quadro de pandemia que estamos enfrentando”,
disse Marcelo Barros

Durante dois dias, gestores debateram sobre as principais ações
de gestão que vêm sendo implementadas na Rede

No segundo dia de atividades, Adelma Elias da Silva,
gestora da GRE Agreste Meridional, conduziu um
ciclo de palestras com a temática "Regime de
Colaboração: da teoria à prática". O encerramento
contou com um momento de diálogo entre os
convidados, os secretários executivos da SEE, Ana
Selva, Maria Medeiros, João Charamba, Leonardo
Santos, e o secretário Marcelo Barros, que elogiou o
empenho e dedicação de todos os presentes.
“Este colegiado é a oportunidade que eu tenho de
agradecer. Agradecer a vocês, que têm feito um
trabalho excepcional diante de todo o quadro de
pandemia que estamos enfrentando. Eu fico muito
tranquilo, pois para tomar conta de uma rede de
escolas tão grande como a de Pernambuco, é preciso
ter profissionais e pessoas como vocês, que encaram
o trabalho com muito profissionalismo, carinho e
paixão. Problemas nós sabemos que existem muitos,
mas, juntos vamos resolver”, disse Barros.
Após sua palestra, Adelma falou sobre a importância
do colegiado. "O colegiado da SEGE já é um evento
consol i da do como prática de inte gração ,
alinhamento e prestação de contas das ações da
executiva. Dessa vez, a equipe trouxe aspectos
diferenciados e muito oportunos acerca não só de
desempenho da atuação profissional, mas
sobretudo, humanos, como o valor da gratidão e
afeto em tempos tão desafiadores, além da
valorização das pessoas. E tudo isso gerou um clima
de reencontros e recomeço muito significativo para o
fortalecimento das equipes das GREs", finalizou.
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SEE promove evento de alinhamento e planejamento
para o Censo Escolar 2021
Com oficinas, palestras e debates, atores envolvidos no processo de coleta de
dados reforçam a importância do Censo
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), por meio
da Secretaria Executiva de Gestão da Rede (SEGE),
reuniu cerca de 120 profissionais das Gerências
Regionais de Educação (GREs), técnicos do Censo
Escolar e secretários escolares para discutir sobre o
alinhamento e planejamento do Censo Escolar 2021. A
abertura do evento foi realizada de modo virtual pela
Coordenadora Nacional do Censo Escolar, Célia
Gedeon, e pelo Superintendente Técnico de Gestão
da Rede, Glaydson Santiago. Presencialmente, no
município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco, a
gerente de Monitoramento da Rede Escolar, Roberta
Albuquerque Santana, e a Coordenadora Estadual do
Censo Escolar, Lígia Holanda, deram as boas vindas
aos participantes.
“É importante realizar um evento do Censo Escolar
com os segmentos da escolas, gerências regionais e
Secretaria de Educação, onde todos são parceiros na
busca da qualidade e fidedignidade das informações
declaradas no sistema Educacenso, considerando a
relevância frente ao direcionamento de recursos e da
construção das políticas públicas”, comentou Lígia
Holanda, que pela primeira vez conseguiu reunir esses
atores num mesmo evento.

No encontro, foram realizadas palestras sobre
relatórios de alerta, que indicam o maior número de
erros encontrados no sistema, e oficinas de estudo de
caso. Além disso, os participantes puderam conversar
sobre os resultados educacionais e os impactos
gerados pelo Censo Escolar com Eduardo
Nascimento, da Secretaria de Planejamento e Gestão
de Pernambuco (SEPLAG). Já Dionísio Júnior, da
Gerência de Avaliação e Monitoramento das Políticas
Educacionais (GAMPE), compartilhou com os
profissionais da Educação a influência do Censo na
organização e articulação das avaliações externas.
A gerente de Monitoramento da Rede Escolar,
Roberta Albuquerque Santana, destacou a
importância do evento. “Realizar os links de
compreensão dessas ações nos remetem a
necessidade do alinhamento entre todos os atores
envolvidos na execução do processo educacional,
pois políticas públicas e resultados são oriundos desta
coleta”, pontuou Roberta, que completou: “Esse
movimento agrega valor ao processo de busca ativa,
onde cada estudante é importante. Nossa meta é não
deixar ninguém para trás, entendendo que não pode
ficar fora da escola”.

Evento reuniu cerca de 120 profissionais das Gerências Regionais de Educação (GREs), técnicos do Censo Escolar
e secretários escolares
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Rede Pública Estadual oferta mais de 187 mil vagas
para o ano letivo de 2022
As vagas foram disponibilizadas para todos os municípios de Pernambuco
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de
Educação e Esportes, realizou o processo de
matrícula para o ano letivo de 2022 da Rede Estadual
de Ensino ofertando 187.588 vagas para estudantes
novatos. Desse total de vagas, 110.926 foram
preenchidas por crianças e jovens oriundos das
redes municipais em processo realizado ao longo do
segundo semestre. Nesta etapa da matrícula, foram
ofertadas 57.730 vagas, sendo 9.903 distribuídas no
Recife, 15.329 nos demais municípios da Região
Metropolitana e 32.498 no interior, contemplando
Zona da Mata, Agreste e Sertão. Do total de vagas
disponíveis para 2022, 23.516 foram para o Ensino
Fundamental (Anos Finais) e 34.214 para o Ensino
Médio. Está inclusa, nestas vagas, a Educação de
Jovens, Adultos e Idosos (EJA).
Neste conjunto de vagas para o próximo ano, estão
sendo disponibilizadas 8.336 para as Escolas em
Tempo Integral, sendo 3.855 nas unidades
concentradas no Recife e Região Metropolitana e
4.481 no interior. Vale salientar que as Escolas
Técnicas Estaduais (ETEs) não foram inseridas neste
processo, pois o ingresso nestas unidades é feito
mediante inscrição e processo seletivo. A Rede
Estadual possui 1.055 escolas distribuídas por todos
o s m u n i c í p i o s d e Pe r n a m b u co e at e n d e
aproximadamente 569 mil estudantes.
De acordo com a gerente de Organização da Rede
Escolar, Juliana Lins, o ano letivo de 2022 já

ultrapassou a marca de 148 mil ocupações, um
aumento de cerca de 10% no número de ocupações
em relação ao ano anterior. “Esse crescimento na
procura por uma vaga na Rede Estadual de
Pernambuco é fruto da oferta de uma educação com
qualidade social e o reconhecimento da sociedade
ao trabalho desenvolvido por todos que fazem parte
da Secretaria de Educação e Esportes, sejam eles
professores, gestores, colaboradores e servidores”,
enfatizou.

Ano

Continuidade

Recepção

Novatos

Total

2020

Disponibilizada
25.477
Ocupada
21.226

Disponibilizada
111.990
Ocupada
76.326

Disponibilizada
88.484
Ocupada
30.291

Disponibilizada
225.951
Ocupada
127.843

2021

Disponibilizada
22.888
Ocupada
17.887

Disponibilizada
120.239
Ocupada
95.475

Disponibilizada
67.155
Ocupada
21.217

Disponibilizada
210.282
Ocupada
134.579

2022

Disponibilizada
23.906
Ocupada
18.798

Disponibilizada
130.141
Ocupada
110.926

Disponibilizada
57.730
Ocupada
18.602

Disponibilizada
211.777
Ocupada
148.072

Fonte: SIEPE

Painel de Matrículas Disponibilizadas/Ocupadas (2020/2021/2022)
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Governo de Pernambuco realiza pagamento do BDE
e anuncia concurso público para a educação
Neste ano, o Bônus de Desempenho Educacional beneficiou 876 escolas
e mais de 32 mil servidores

“Nunca houve um valor dessa magnitude e isso é reflexo do planejamento e da certeza de que temos que retribuir todo
esse esforço que a rede de educação de Pernambuco tem feito nos últimos anos, principalmente durante a pandemia”,
pontuou Paulo Câmara

Com o objetivo de fortalecer a educação em
Pernambuco, o governador Paulo Câmara fez uma
série de anúncios em solenidade realizada no Palácio
do Campo das Princesas, no Recife. Entre as ações,
estiveram o pagamento do Bônus de Desempenho
Educacional (BDE) 2021, que premiou servidores
lotados e em exercício nas unidades escolares e nas
16 Gerências Regionais de Educação (GREs) por
d e s e m p e n h o no p r o c e s s o e d u c a c i o n a l e
cumprimento de metas e condições estabelecidas.
Neste ano, o valor do BDE foi superior a R$ 71,5
milhões, contemplando 876 escolas da rede estadual
e impactando mais de 32 mil servidores.
O montante é o maior já pago em qualquer edição do
BDE e vai acarretar uma distribuição média de R$
2.214,64 por profissional. O valor total deste ano
representou um aumento de mais de 200% em
comparação com o de 2020, que foi de R$ 21,7
milhões e contemplou 635 unidades de ensino e mais
de 24 mil servidores. “Nunca houve um valor dessa

magnitude e isso é reflexo do planejamento e da
certeza de que temos que retribuir todo esse esforço
que a rede de educação de Pernambuco tem feito
nos últimos anos, principalmente durante a
pandemia”, pontuou Paulo Câmara.
No mesmo evento, o governador anunciou a
realização de concurso público para contratar 3,5 mil
novos servidores para a Secretaria de Educação e
Esportes. O certame vai ofertar vagas para
professores de todas as disciplinas da Educação
Básica, Educação Profissional, Educação Especial e
para o Conservatório Pernambucano de Música,
além de vagas para analistas em gestão educacional.
De acordo com Câmara, todas as áreas da educação
terão o quadro renovado com o concurso, o maior já
a n u n c i a d o na e du c a ç ã o de P e r n a m b u c o .
“Esperamos que em 2022 possamos ter condições de
ter novos profissionais atuando na nossa rede”,
esclareceu.
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Secretário Marcelo Barros participa de reunião
de alinhamento com lideranças indígenas
Encontro teve o objetivo de alinhar ações e demandas, bem como ouvir as
particularidades de cada povo para buscar formas de atendê-los

Reunião também alinhou um dos pontos principais demandados pelos povos indígenas, que é a implantação
do Novo Ensino Médio

O se cret ário de Educação e Esport e s de
Pernambuco, Marcelo Barros, participou de uma
reunião de alinhamento com representantes dos
povos indígenas que atuam nas escolas da Rede
Estadual. O encontro aconteceu no auditório da SEE,
no Recife, e teve o objetivo de alinhar ações e
demandas, que, por questões pandêmicas, não
foram possíveis serem atendidas, bem como ouvir as
particularidades de cada povo para atender de
forma específica.
A reunião veio alinhar também um dos pontos
principais demandados pelos povos indígenas, que é
a implantação do Novo Ensino Médio. A proposta
dos indígenas é que seja feita uma discussão mais
específica para a realidade deles a fim de que
tenham condições próprias para atender a parte
pedagógica do projeto.
Atualmente, a Rede Estadual conta com 1.789
professores indígenas, que atuam em 149 escolas em
território indígena, atendendo mais de 16 mil
estudantes indígenas. “O tempo é curto, mas
precisamos fazer discussões importantes que
venham atender a demanda de cada povo indígena.
Eu me comprometo a abraçar e dialogar com outras
secretarias do Governo do Estado para viabilizar os
projetos. Acredito que dessa maneira a gente

consegue superar alguns problemas”, destacou
Marcelo Barros.
Participaram ainda da reunião o deputado estadual
Isaltino Nascimento; o chefe de gabinete do
secretário, Elly Teodósio; a representante da
Comissão de Professores indígenas de Pernambuco
(COPIPE), Noemia Lopes; o secretário executivo de
Planejamento e Coordenação, Leonardo Santos; o
secretário executivo de administração e finanças,
Alamartine Ferreira; e o superintendente de Política
Educacional Indígena da SEE, Caetano Bezerra.

“Eu me comprometo a abraçar e dialogar com outras secretarias
do Governo do Estado para viabilizar os projetos. Acredito que
dessa maneira a gente consegue superar alguns problemas”,
disse Marcelo Barros
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Governo de Pernambuco lança programa para
combater evasão escolar
Iniciativa se divide em Monitoria de Busca Ativa e Monitoria de Aprendizagem, e
tem um investimento de mais de R$ 4,5 milhões
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria
de Educação e Esportes, criou o Programa Bolsa
Monitoria PE, com o objetivo de diminuir a evasão
escolar. A iniciativa se divide em Monitoria de Busca
Ativa e Monitoria de Aprendizagem e conta com um
investimento de mais de R$ 4,5 milhões.

retomada das aulas presenciais. Ao todo, estão
sendo disponibilizadas 7.128 vagas para monitor em
todas as escolas do Estado. As turmas do 9º ano do
Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio
terão dois monitores, um para língua portuguesa e
um para matemática.

O primeiro tem investimento de R$ 568 mil e visa
resgatar os estudantes que, dentro do contexto da
pandemia, se afastaram do ambiente escolar. Entre
os critérios exigidos está a disponibilidade para
jornada de 20h semanais e, preferencialmente, ser
egresso da rede estadual. Neste caso, os monitores
receberão uma bolsa de R$ 800.

Os monitores serão alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, e
receberão uma bolsa no valor de R$ 200. “Esses
estudantes terão como atribuição socializar os
conhecimentos com aqueles colegas que têm
dificuldades em determinados conteúdos. Para
poder se candidatar à monitoria, o aluno deve ter
média acima de sete e disponibilidade de tempo.
Esse aluno vai passar por um processo seletivo
dentro da escola para poder ser escolhido”, detalhou
o secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros.

Já o Programa Monitoria Aprendizagem tem um
investimento de mais de R$ 4 milhões apenas neste
ano com o objetivo de estimular os estudantes com
lacunas de aprendizagem neste momento de

P RO G R A M A

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

GESTÃO

Secretário Marcelo Barros participa de debate
“Transporte Escolar em Pernambuco”
Evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado tratou de parcerias, desafios
e avanços para melhoria dessa política pública
O secretário de Educação e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros, ao lado do governador Paulo Câmara,
participou do evento “Transporte Escolar em
Pernambuco: parcerias, desafios e avanços”,
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE),
no auditório do Sebrae-PE, no Recife. O encontro teve
por objetivo aprimorar a prestação do serviço do
transporte escolar, além de consolidar e divulgar os
resultados dos trabalhos na área realizados pelo TCE
durante o ano de 2021.
“É sempre motivo de satisfação participar de eventos
onde se discute a melhoria e os avanços de um tema
que é fundamental para o futuro de qualquer nação,
Estado ou município. Precisamos, cada vez mais, de
um transporte escolar seguro que garanta o ir e vir dos
alunos. Essa é, inclusive, uma das formas de
combatermos a evasão escolar”, destacou Paulo
Câmara.
O presidente do TCE, conselheiro Dirceu Rodolfo,
ressaltou que, em muitos casos, o serviço de
transporte escolar representa a única conexão viável
entre a residência do aluno da zona rural e o ambiente
escolar. “Estamos disponibilizando soluções, boas
práticas e novas ferramentas para que gestores
municipais e estaduais consigam impulsionar a

qualidade e acessibilidade daqueles que mais
precisam desse serviço para ir à escola”, reforçou.
No evento, foi assinado um acordo de cooperação
técnica entre o TCE-PE, a Escola de Contas do Estado,
a Secretaria Estadual de Educação, o Sebrae e a
Neoenergia Pernambuco visando a melhoria dessa
política pública. “Acreditamos que essa parceria e o
estudo que foi apresentado nos ajudarão a avançar no
nosso modelo de transporte escolar. É uma parceria
que pode oferecer ganhos de escala, conforto, e
certamente trará melhorias aos nossos estudantes”,
ressaltou o secretário de Educação e Esportes,
Marcelo Barros, reforçando que hoje, por meio do
Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE),
Pernambuco atende a 169 municípios.
Também participaram do encontro o procuradorgeral de Justiça, Paulo Augusto; a procuradora-geral
do Ministério Público de Contas, Germana Laureano;
o diretor-presidente da Neoenergia-PE, Saulo Cabral;
o superintendente do Sebrae-PE, Francisco Saboya; o
presidente da Associação Municipalista de
Pernambuco (Amupe), José Patriota; o presidente da
União dos Dirigentes Municipais (Undime), Natanael
Silva; o diretor da Escola de Contas, Valdecir Pascoal; e
o deputado federal Danilo Cabral.

“Precisamos, cada vez mais, de um transporte escolar seguro que garanta o ir e vir dos alunos. Essa é, inclusive, uma das
formas de combatermos a evasão escolar”, destacou Paulo Câmara
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Governo de Pernambuco anuncia expansão
das escolas em tempo integral
Em 2022, serão implementadas novas EREMs, EREFs e ETEs
O Governo de Pernambuco anunciou a ampliação
do ensino integral em novas escolas da Rede
Estadual para o ano letivo de 2022. A partir do
próximo ano, o Estado contará com mais 70 Escolas
de Referência (EREM e EREFEM), 34 Escolas de
Referência em Ensino Fundamental (EREF), e mais 11
Escolas Técnicas Estaduais (ETE), sendo seis EREMs já
existentes que serão transformadas em ETEs, e cinco
escolas que estão em construção.
Das novas Escolas de Referência, 14 são em jornada
integral de 45h (EREM), 16 em jornada integral de
35h com dois turnos de Ensino Médio (EREM), e
outras 40 em jornada integral de 35h com dois turnos
de Ensino Fundamental e Médio (EREFEM),
totalizando 540 escolas de referência na Rede
Estadual.
Com a nova medida, o Estado alcança a marca de
75% das matrículas no 1º ano do Ensino Médio em
tempo integral, universalizando esse formato de

oferta. Para fortalecer o Ensino Fundamental Anos
Finais, que atualmente conta com seis EREFs, o
Estado ampliou para 40 o número de unidades de
ensino com esta modalidade. No ensino técnico,
Pernambuco ganha reforço de mais 11 ETEs, subindo
para 61 o total.
"Em 2008, ano em que a Política Pública de Educação
Integral foi implantada no Estado, Pernambuco
possuía uma das piores taxas de abandono escolar
do Brasil. Hoje, após 13 anos da Política Pública de
Educação Integral, não só essa realidade mudou,
como o Estado figura como um dos melhores
desempenhos em educação pública no país. Esse
fato demonstra claramente a relevância dessa
iniciativa educacional", ressaltou o secretário de
Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo
Barros.
O governador, Paulo Câmara, frisou a importância da
ação e elogiou todos os profissionais que fazem a

“Estamos ampliando as escolas técnicas, pois hoje cada vez mais o mercado de trabalho é exigente, e o ensino técnico
deixa nossos estudantes mais prontos para enfrentá-lo”, disse Paulo Câmara
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educação de Pernambuco. “Tudo isso mostra a
aplicação adequada dos recursos públicos.
Pernambuco é um estado pobre, e é o único que
conseguiu alcançar marcas expressivas. Ampliar a
jornada dessas escolas é a garantia de quem quer
estudar numa escola integral. Estamos ampliando as
escolas técnicas, pois hoje cada vez mais o mercado
de trabalho é exigente, e o ensino técnico deixa
nossos estudantes mais prontos para enfrentá-lo. É
um conjunto de ações que precisam cada vez mais
serem fortalecidas, valorizadas e essa é a nossa
missão. Temos muito o que fazer, muitos desafios a
enfrentar, e devemos continuar no caminho certo”,
disse.
Representando os gestores das 16 Gerências
Regional de Educação (GRE), a gerente da GRE
Recife Norte, Neuza Pontes, falou da alegria em
ofertar as novas escolas para os estudantes da Rede.
"É uma grande alegria poder vivenciar esse
m o m e n t o h i s t ó r i co p a r a a e d u c a ç ã o d e
Pernambuco. Para mim, isso tem uma simbologia
muito especial, pois pude acompanhar e fazer parte
de toda essa evolução da educação integral do
Estado. Eu vi nascer um sonho de que poderíamos ter

GESTÃO
uma escola voltada para os projetos de vida dos
jovens, e hoje vejo tudo isso se concretizando. Esse
sonho se tornou uma grande política pública e nós,
que compomos a Rede Estadual, estamos em festa. É
essa a educação que a gente acredita. A educação
integral e profissional têm feito a diferença na vida de
inúmeros jovens”, pontuou.
As EREMs que serão transformadas em ETEs em
2022 são: ETE Central de Barreiros, em Barreiros; ETE
João Bezerra e ETE Mariano Teixeira, ambas em
Recife; ETE Professor Urbano Gomes de Sá, em
Salgueiro; ETE Professora Maria Wilza Barros de
Miranda, em Petrolina; e ETE Deputado Afonso
Ferraz, em Floresta.
As medidas contemplam todas as regiões do Estado.
Atualmente, a Rede Estadual de ensino possui 1.055
unidades de ensino, sendo 420 Escolas de
Referência, 50 Escolas Técnicas Estaduais, 436
escolas regulares, e 149 escolas indígenas. Com o
anúncio, a Rede recebe, a partir de 2022, mais 104
novas Escolas de Referência em Ensino Médio,
Escolas de Referência em Ensino Fundamental, e 11
Escolas Técnicas Estaduais.

“Pernambuco figura como um dos melhores desempenhos em educação pública no País. Esse fato demonstra claramente
a relevância dessa iniciativa educacional", frisou Marcelo Barros
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Pernambuco recebe Encontro Regional de Coordenação
das Ações da Educação Básica
Evento teve o objetivo de discutir a construção de políticas públicas para o
fortalecimento da educação
Pernambuco foi palco do Encontro Regional de
Coordenação das Ações da Educação Básica. O
evento foi realizado pelo Ministério da Educação
(MEC), Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) e União dos Dirigentes
Muni c i pa i s de Educa ção de Pe r na mbuco
(UNDIME), em parceria com a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) e com a
Secretaria de Educação do Recife. O encontro teve
como público alvo os secretários de Educação do
Nordeste, os presidentes das Undimes da região,
representantes do MEC e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
O objetivo do evento foi construir colaborativamente elementos de uma agenda nacional de
ações para o fortalecimento da Educação Básica,
discutir sobre os desafios regionais, traçar linhas de
ação, propostas de iniciativas, boas práticas e
oportunidades existentes, ainda mais por se tratar

de um período de pandemia que afetou todo o
mundo, inclusive a educação.
“Estamos aqui em Pernambuco para fazer uma
escuta ativa, colher propostas sobre
aperfeiçoamento de políticas educacionais que
levem em conta as especificidades no âmbito da
re g i ã o n o r d e s t e . E s s a o p o r t u n i d a d e d e
estreitamento dessa relação entre União, Estado e
município vai possibilitar que o ministério
aperfeiçoe um programa que busca acelerar a
aprendizagem dos estudantes, que é um dos
grande desafios atuais do pós-pandemia”, disse o
secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz
Rabelo.
Est e é o se g undo enco nt ro da ação. Em
Pernambuco, estiveram presentes o secretário de
Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo
Barros; o secretário de Educação do Recife, Fred

Encontro teve como público alvo os secretários de Educação do Nordeste, os presidentes das Undimes da região,
representantes do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
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proveitoso junto com todos os parceiros e
secretários da região nordeste. É um momento
muito importante de diálogo, de debate e reflexão,
principalmente, nesse momento em que estamos
retornando com 100% dos estudantes às aulas
presenciais. Precisamos do apoio do MEC para que
no próximo ano letivo a gente consiga corrigir os
déficits de aprendizagem que a pandemia deixou
para todos os estudantes”, pontuou.

O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz Rabelo,
destacou a importância de construir políticas públicas para o
fortalecimento da educação

Também presente no evento, o secretário de
Educação do Recife, Fred Amancio, classificou o
debate como extraordinário. “Reunir toda essa
força para discutir políticas e estratégicas
específicas para o nordeste é importantíssimo. O
nordeste tem particularidades, tem desafios muito
pr ó pri os e eu vejo com bons olhos essa
oportunida de. Espero que esse debate se
transforme em políticas concretas para nossa
região”, enfatizou.

Amancio; o secretário de Educação Básica do MEC,
Mauro Luiz Rabelo; o vice-presidente da Regional
Nordeste - Consed, Getúlio Marques Ferreira; e o
vice-presidente da Undime Nacional, Marcelo
Ferreira da Costa. Lembrando que o primeiro
evento, que reuniu representantes dos estados da
região Norte do Brasil, aconteceu em Roraima.
Para o secretário de Educação e Esportes de
Pernambuco, Marcelo Barros, o encontro é um
momento de extrema importância para uma
educação de qualidade. “Este é um encontro muito

“Reunir toda essa força para discutir políticas e estratégicas
específicas para o nordeste é importantíssimo”,
frisou Fred Amancio

“Este é um momento muito importante de diálogo, de debate e
reflexão, principalmente, nesse momento em que estamos
retornando com 100% dos estudantes às aulas presenciais”,
disse Marcelo Barros

“Esse é um exercício muito importante que nós
chamamos de regime de colaboração. É como
atuar União, Estado e Município de forma
adequada para que nós possamos não gastar
dinheiro sem necessidade, porque as ações
coordenadas são muito mais econômicas, não
perder tempo e a conseguir a médio e longo prazo
construir políticas públicas que cheguem até a
ponta, que beneficie os nossos estudantes e que
vão fazer de verdade a educação no Brasil
melhorar”, concluiu o vice-presidente da Undime
Nacional, Marcelo Ferreira da Costa.
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Com investimento de R$ 250 milhões, Secretaria de Educação
e Esportes de Pernambuco lança Investe Escola
Iniciativa facilita a distribuição dos recursos financeiros diretamente às unidades de
ensino, agilizando as ações de manutenção e melhorias da infraestrutura física e
pedagógica
Com o objetivo de prestar assistência financeira às
escolas estaduais em caráter suplementar, o
governador, Paulo Câmara, e o secretário de
Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo
Barros, lançaram o Programa Investe Escola
Pernambuco. A iniciativa visa contribuir para a
manutenção e melhoria da infraestrutura física e
pedagógica das unidades de ensino, com a
consequente elevação do desempenho escolar.
Os recursos do programa poderão ser utilizados
para investimento em projetos pedagógicos,
atividades educacionais, avaliação de
aprendizagem, manutenção, conservação e
reparos na infraestrutura física da escola, aquisição
de material de consumo e permanente, custos
cartoriais, entre outras despesas. O montante a ser

disponibilizado será calculado com base no
número de estudantes matriculados na instituição
de ensino. Foram criadas faixas limitadoras por
quantitativo de estudantes, começando em R$ 40
mil e chegando a R$ 400 mil. Os valores fixados para
a execução pelas Unidades Executoras Próprias
(UEXs) são de 60% (custeio) e 40% (capital).
“Estamos disponibilizando R$ 250 milhões por ano
que, com certeza, vão garantir em 2022 melhores
condições para que as escolas possam fazer suas
manutenções no dia a dia. O programa é uma
política distributiva que chega em um momento
importante de maturidade da rede para avançar
com condições efetivas na questão pedagógica, no
aprendizado do aluno e na capacidade de
proporcionar condições de trabalho necessárias em

Valor a ser disponibilizado será calculado com base no número de estudantes matriculados na instituição de ensino
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cada unidade de ensino”, destacou Paulo Câmara.
De acordo com Marcelo Barros, na prática, o
programa garante que os recursos cheguem
diretamente às escolas, tornando possível uma
cultura eficiente na distribuição dos recursos
financeiros. “A iniciativa atende a um pleito
importante, que é a celeridade em resolver
demandas do dia a dia. São 1.055 escolas no Estado
e nem sempre conseguimos atender essas
demandas com a rapidez necessária”, enfatizou
Barros.
A gestora da Escola de Referência em Ensino Médio
Professora Maria de Menezes Guimarães, Tatiany
Leal, disse que o programa também possibilitará
uma maior autonomia nas tomadas de decisões
dentro da escola. “Isso é muito importante para que a
democracia e a descentralização possam acontecer
e para que as escolas possam realmente focar nos
problemas que lhe são peculiares, podendo dentro
da própria comunidade, tomar as decisões coletivas,
tendo o recurso como um apoio para que essas
ações possam acontecer da melhor forma, sempre
levando em consideração a educação dos nossos
alunos”, frisou.
No projeto de lei Nº 17.488, que institui o Programa
Investe Escola Pernambuco, fica vedado o gasto dos

“A iniciativa atende a um pleito importante, que é a
celeridade em resolver demandas do dia a dia”,
explicou Marcelo Barros

recursos nas seguintes hipóteses: implementação de
ações que já sejam financiadas pela Secretaria de
Educação; pagamento a servidor ou agente público
da ativa por serviços prestados; tarifas bancárias e
tributos; despesas de manutenção predial como
aluguel, água, luz e esgoto; gastos com festividades,
comemorações e recepções; e pagamento de auxílio
assistencial ou individual. O programa é uma
inovação pernambucana que sinaliza para a
necessidade de se aperfeiçoar o processo de repasse
de recursos financeiros direto para as escolas
estaduais, com amparo legal na criação de um
decreto estadual.

“Estamos disponibilizando R$ 250 milhões por ano que, com certeza, vão garantir em 2022 melhores condições para que
as escolas possam fazer suas manutenções no dia a dia”, garantiu Paulo Câmara
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SEE cria programa de combate à pobreza menstrual
nas escolas
Mais de 200 mil meninas e mulheres estudantes recebem absorventes e
orientações sobre o ciclo menstrual
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria
de Educação e Esportes (SEE), lançou, no mês de
outubro, o Programa de Educação em Saúde
Menstrual para todas as escolas da Rede. A iniciativa
visa promover a distribuição de absorventes,
formações e orientações sobre questões sociais,
biológicas e emocionais que afetam a vida da mulher
durante o período menstrual, bem como diminuir as
ausências escolares durante o ciclo. O objetivo do
programa, que deve se estender para 2022, é
combater a pobreza menstrual.

inaceitável qualquer movimento que estimule a
desigualdade de gênero e classe. Vamos seguir
ouvindo as necessidades dos nossos jovens e
lutando para melhorar a qualidade de vida das
pessoas que mais precisam”, pontuou Paulo Câmara.

A distribuição dos absorventes nas escolas começou
no mês de novembro. Mais de 200 mil adolescentes e
mulheres estudantes da Rede foram beneficiadas
com o programa. “A conscientização dos nossos
jovens sobre a saúde da mulher começa nas escolas.
Educação sempre foi nossa prioridade. Debater o
assunto e apoiar as meninas, para que possam dar
continuidade à formação delas é, sim, essencial. É

Além dos absorventes, estudantes receberam orientações sobre questões sociais, biológicas e emocionais que afetam
a vida da mulher durante o período menstrual
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A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Presidente Costa e Silva, situada em Chã de Alegria,
Zona da Mata do Estado, fez a entrega em 30 de
novembro. No dia, as estudantes receberam dois
pacotes de absorvente referentes aos meses de
novembro e dezembro, e a iniciativa deixou toda a
comunidade escolar entusiasmada.
"As meninas ficaram surpresas com a iniciativa, pois
elas não esperavam receber esse apoio do governo.
Esse foi um dos programas mais importantes já
instituídos no Estado, pois é de uma sensibilidade
extrema fazer a entrega de algo tão útil e necessário
para as nossas jovens, principalmente na nossa
cidade, onde as famílias são de baixa renda e
dependem de programas sociais. Aqui, na escola,
muitas estudantes voltam para casa quando a
menstruação chega e perdem a aula. Espero que essa
ação nunca acabe”, pontuou Isabella Tomaz, gestora
da EREM.

GESTÃO
ABSORVENTES PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
A Escola Técnica Estadual (ETE) Arlindo Ferreira dos
Santos, de Sertânia, no Sertão do Estado, arrecadou
mais de 45 mil absorventes para serem doados às
mulheres da Colônia Penal de Buíque. O projeto
intitulado “Mulheres “in” Visíveis” é idealizado pelo
curso técnico em Enfermagem da ETE. A arrecadação
teve início no dia 10 de setembro e terminou no dia 22
de outubro. Os absorventes higiênicos foram entregues
no dia 29 de outubro.
No período de arrecadação, estudantes, orientados
pelos professores do curso, distribuíram pontos de
coleta pelos comércios da cidade e municípios vizinhos,
além de estimularem uma doação por campanha
virtual. Além de combater a pobreza menstrual, o
projeto tem o objetivo de discutir a temática entre os
estudantes sobre o cotidiano das prisões femininas
devido aos dados alarmantes.

ETE de Sertânia doou mais de 45 mil absorventes às mulheres da Colônia Penal de Buíque

REDE
ESCOLAR
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ETE Professor Alfredo Freyre ganha espaço cultural
Equipada com cinemateca e sala de teatro, unidade de ensino dialoga com as
aptidões dos estudantes dos cursos técnicos de Teatro e Artes Visuais
Em fevereiro, a Escola Técnica Estadual (ETE)
Professor Alfredo Freyre, localizada em Água Fria,
Zona Norte do Recife, ficou pronta para receber os
professores e os futuros profissionais do Teatro e das
Artes Visuais. A unidade de ensino é a primeira Escola
Técnica de Arte e Cultura da Rede Estadual
oferecendo aos estudantes os cursos de Teatro e de
Artes Visuais.
O espaço dialoga com as aptidões dos estudantes e
fortalece a formação profissional no curso escolhido.
O equipamento é dividido em cinco ambientes: sala
de artes e figurino, que tem espaço para pintura e
escultura e máquina de costura profissional; sala de
expressões corporais, que tem barras e espelhos;
sala de exposições Victor Mendy, em homenagem ao
servidor que a escola perdeu para a Covid-19;
Cinemateca; e o lindíssimo Teatro Gilberto Freyre.
Todos os espaços são equipados com materiais de
ponta para o desenvolvimento dos estudantes e da
comunidade de Água Fria, da Bomba do Hemetério e
da Zona Norte do Recife. O local vai oferecer ainda

uma programação semanal com exibição de filmes,
séries e documentários.
“A Cinemateca e a sala de teatro são espaços onde
haverá diálogos e muitos instrumentos visuais serão
vivenciados neles. Os professores estão muito
entusiasmados para levar o audiovisual para suas
aulas e dinâmicas que podem ocorrer nesses
espaços. A entrega desses ambientes é um divisor de
águas para a escola e para a comunidade”, destacou
o gerente geral de Educação Profissional, George
Bento.
Filho de mãe artista, o estudante do 3º ano
Guilherme Timys, 19 anos, viu a arte entrar em sua
vida desde criança quando ela ainda trabalhava
como perna de pau em um circo. Tendo sua mãe
como maior influência, o jovem pretende seguir os
passos dela. “A inauguração desse teatro é uma
conquista muito grande para a nossa escola e para
mim que sou um amante do teatro e da arte. Espero
que a escola possa crescer nesse segmento e formar
grandes artistas”, considerou.

“A criação de uma ETE com vocação para a área da cultura é um compromisso do Governo do Estado
que permitirá uma importante parceria com a Secretaria de Cultura, sendo um instrumento de
integração social e de democratização ao acesso à área cultural.”

Equipamento é dividido em cinco ambientes: sala de artes e figurino, sala de expressões corporais, sala de exposições,
Cinemateca, e o Teatro Gilberto Freyre
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ETE Nelson Barbalho, em Caruaru, inaugura estúdios
de gravação e edição de áudio e vídeo
Os cursos inéditos de Rádio, TV e Internet; e Produção de Áudio e Vídeo da Rede
Estadual contam com espaços equipados e climatizados
A Escola Técnica Estadual (ETE) Nelson Barbalho,
de Caruaru, no Agreste do Estado, inaugurou em
fevereiro os estúdios de gravação e edição dos
cursos inéditos na Rede Estadual: Rádio, TV e
Internet; e Produção de Áudio e Vídeo, que são
ofertados nas modalidades médio-integrado, para
quem cursa o ensino médio e técnico
simultaneamente; e subsequente, para quem já
concluiu o ensino médio. Ao todo, 633 alunos foram
matriculados na unidade de ensino para o ano
letivo de 2021.
Atendendo aos protocolos de biossegurança
contra o Covid-19, uma solenidade de
inauguraçã o, com professores, gestores e
estudantes, foi realizada na unidade de ensino. Os
estúdios, que são climatizados e decorados, foram

com chroma key; e outro com cenário, iluminação e
equipamentos móveis.
“Caruaru é um polo audiovisual muito importante,
que comporta diversas TVs e emissoras de rádio, e
a demanda nesta área é grande na cidade. A
entrega desses espaços da ETE Nelson Barbalho é
fundamental para o Agreste inteiro, pois é a
materialização da interiorização da inovação que
tanto trabalhamos para fazer acontecer”, frisou
George Bento, gerente geral de Educação
Profissional da Secretaria de Educação e Esportes
( S EE) ; a c o m p a n h a d o de Ma ria Me de i r o s ,
secretária executiva de Educação Integral e
Profissional da SEE; e Flávio Carlos, gestor da
Gerência Regional de Educação (GRE) Caruaru,
que também participaram do evento.
“Esses equipamentos vão ajudar para que os
nossos estudantes tenham a teoria aplicada aqui
durante a sua formação profissional. É uma
conquista importante para Caruaru e para toda a
Região. Estamos muito felizes. Caruaru e região
ganham este presente”, comemorou Maria
Medeiros.

Os estúdios foram divididos em três espaços: um laboratório
com dez máquinas para a produção e edição de áudio e
vídeo; um estúdio de gravação de imagem com chroma key;
e outro com cenário, iluminação e equipamentos móveis

divididos em três espaços: um laboratório com dez
máquinas de ponta para a produção e edição de
áudio e vídeo; um estúdio de gravação de imagem

A unidade de ensino foi transformada em ETE
em novembro de 2020 para ampliar a oferta de
ensino profissionalizante na região. Geralda
Dutra, gestora da escola, destacou a ansiedade
de alunos e professores para iniciar o ano letivo
com estúdios pioneiros no Estado. “Além dos
cursos serem novidade na região, o mercado de
trabalho é muito carente dessa mão de obra. É
uma chance que eles (alunos) veem de crescer
profissionalmente e de colocar seus projetos de
vida em prática. Ainda temos muitos estudantes
do segundo e terceiro ano que estão bastante
ansiosos para ingressar na modalidade
subsequente quando concluírem o Ensino
Médio, e isso nos deixa bastante felizes, pois
vemos jovens que estão atrás de qualificação e
um futuro melhor”, disse a gestora.
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Em Lajedo, ETE Antônio Dourado Cavalcanti ganha
laboratório de nutrição e dietética
Espaço é equipado com utensílios e eletrodomésticos que beneficiam os 320
estudantes matriculados na unidade de ensino
Pensando em otimizar as aulas práticas e pesquisas
que envolvam técnicas de preparo de alimentos em
uma cozinha experimental, a Escola Técnica Estadual
(ETE) Antônio Dourado Cavalcanti, localizada no
município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco,
recebeu um ambiente completamente novo e
equipado na unidade de ensino. É que a escola
conquistou um laboratório de nutrição e dietética,
composto por balanças e eletrodomésticos. Toda a
estrutura tem por objetivo fortalecer a formação
profissional na região.
Seja na parte técnica, com a utilização dos
eletrodomésticos, utensílios de cozinha e materiais
de controle de qualidade, como balanças de alta
precisão e medidores de ph, seladora e refratômetro,
como também na parte clínica, com o uso de
es te t o s c ó pi o s , a di pô met ro s, balança com
estadiômetro acoplado e balança pediátrica. Vale
destacar que a oferta de um curso técnico está
diretamente relacionada à prática dos
conhecimentos adquiridos no processo de ensino e
aprendizagem, com o objetivo de garantir que todas
as disciplinas tenham um espaço e a possibilidade da
prática dos conhecimentos.

“É de grande importância disponibilizar para a
comunidade escolar, sobretudo aos professores e
educandos, o laboratório de nutrição e dietética. Isto
faz com a que a ETE Antônio Dourado Cavalcanti
cumpra com alegria a sua missão de ser, em Lajedo e
na região, uma referência na formação de técnicos
para este mercado de trabalho tão vasto e essencial,
contribuindo com ações educativas para a
comunidade local, a formação e qualificação de
jovens protagonistas, frutos de uma educação
interdimensional, que é o nosso objetivo maior”,
destacou o gestor da ETE, Edson Silva, durante a
abertura do espaço.
“Unir teoria e prática é um procedimento fundamental
para um melhor desempenho dos nossos estudantes,
e o laboratório tem essa finalidade, de garantir o
expe r ime n to, a v i vê n c i a e a pr á t ic a dos
conhecimentos que são adquiridos em sala de aula.
Estamos muito felizes por mais essa conquista da ETE
e pelo apoio da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco em proporcionar mais esse recurso para
os nossos estudantes”, comemorou Adelma Elias,
gestora da Gerência Regional de Educação (GRE)
Agreste Meridional.

Novo espaço, que é composto balanças e eletrodomésticos, tem por objetivo fortalecer a formação profissional na região
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ETE Dom Bosco inaugura o Núcleo de Extensão para
atender estudantes e comunidade escolar
Núcleo oferece minicursos de extensão e palestras que os qualificam para o
mercado de trabalho
Pensando na Extensão como um elemento
fundamental no processo de formação profissional e
de produção do conhecimento, a Escola Técnica
Estadual (ETE) Dom Bosco, localizada na Zona Norte
do Recife, inaugurou, o Núcleo de Extensão (NEX). O
espaço proporciona aos estudantes o
desenvolvimento de competências, habilidades e
atitudes, na perspectiva de contribuir para a melhoria
de currículo dos jovens, tudo visando uma melhor
qualificação para o mercado de trabalho.
O NEX trabalha dois eixos temáticos: Responsabilidade
Social e Cidadania; e Empreendedorismo, Inovação e
Mercado. Além de também oferecer aos estudantes
minicursos presenciais e online, que atendem as
demandas dos cursos de marketing e publicidade
oferecidos pela escola, certificando-os para
implementar também o seu currículo com campanhas
de responsabilidade social e ambiental.
Para Ricardo Silva, professor e idealizador do projeto, o
núcleo é um espaço colaborativo onde todos devem
cuidar e mantê-lo como um ambiente agradável para
o despertar de novas ideias. “O NEX tem sua
importância para a ETE Dom Bosco, porque será mais
um instrumento disponível para contribuir com a
formação dos estudantes, dentro dos princípios da
educação interdimensional, o saber, o fazer, o conviver
e o aprender a aprender. Além de ser um espaço que
foi montado com base na doutrina dos “Rs” - Repensar,
Recuperar e Reutilizar-, despertando em todos que
dele farão parte o quanto é importante alinhar os
espaços para a questão do desenvolvimento
ambiental, social e econômico”, declara.

As palestras abordarão temas como: Isolamento
Social; Pandemia; Afeto; Amor; Marketing pessoal;
G e s t ã o d e Pe s s o a s ; Em p re e n d e d o r i s m o ;
Networking; ENEM; Responsabilidade Social e
muitos outros.
O funcionamento do NEX acontece no horário do
expediente da unidade de ensino, inicialmente com 20
estudantes VIPS (Visionários , Inovadores e Proativos).
As ações do núcleo também têm o objetivo de abrir as
portas para a comunidade, através de um programa
de qualificação, trazer para a comunidade
treinamentos que acrescentem em suas experiências
de trabalho. É um núcleo de extensão tanto para os
estudantes como para fora dos muros da escola.
"Espaços e iniciativas que visam articular as Escolas
Técnicas com sua comunidade são parte relevante de
nosso processo educativo. O NEX da ETE Dom Bosco
já nasce com os grandes desafios próprios de uma ETE
em Casa Amarela, bairro mais populoso do Recife”,
pontua George Bento, gerente geral de Educação
Profissional da SEE.
“Esse é o primeiro núcleo criado dentro da rede
estadual, onde vamos, de maneira inovadora e inédita,
tratar a extensão dentro do Ensino Médio, abrindo
oportunidades e levar a escola além dos muros. É um
marco muito importante dentro da educação, pensar
na escola também como extensão e ter um núcleo que
cuide disso dentro da unidade de ensino”, fala a
gestora da unidade, Andreia de Kassia Silva.

Iniciativa proporciona aos estudantes o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, na perspectiva de
contribuir para a melhoria de currículo dos jovens
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Marcelo Barros anuncia a ampliação da creche Bem-Me-Quer,
em Fernando de Noronha
Ampliação tem investimento na ordem de R$ 4 milhões e deve ser finalizada até o
segundo semestre de 2022
Na primeira visita a Fernando de Noronha como
secretário de Educação e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros anunciou a ordem de serviço para
reforma e ampliação do Centro Integrado de
Educação Infantil Bem-Me-Quer, com investimento
de R$ 4 milhões. O anúncio foi feito na própria
creche, na presença de funcionários, da equipe
pedagógica das unidades de ensino da ilha,
conselheiros distritais, representantes do conselho
tutelar e gestores da administração.
A obra, que está em andamento, tem previsão de
conclusão para o segundo semestre de 2022 e prevê
a construção de mais uma sala de aula com solário,
ampliação e reforma do pátio, berçário com sala de
sono, sala de banho e cozinha, biblioteca, laboratório
de informática, pátio coberto, banheiro com
acessibilidade, reforma dos banheiros infantis e do
depósito. Também está inclusa a construção de
banheiros para os funcionários, ampliação e reforma
da cozinha, despensa fria (para armazenamento dos
alimentos), despensa de utensílios e grãos.
“A educação sempre foi prioridade do governador
Paulo Câmara. Por isso, vamos ampliar a creche e
atender aos interesses aqui da população de
Fernando de Noronha. Estamos passando ainda por

um momento de transição da pandemia, com todo
mundo respeitando os protocolos de biossegurança
com o uso de máscara e álcool em gel, mas agora no
segundo semestre acreditamos que vamos retomar
com mais tranquilidade, com a vacinação sendo
ampliada, o nosso ensino presencial”, diz Marcelo
Barros.
A creche vai receber ainda a construção de rampas
de circulação, substituição de todo piso existente,
substituição de parte da estrutura de madeira e
telhas da cobertura da creche, troca das esquadrias e
combogós por basculantes, depósito de lixo e central
de gás, além da construção do novo reservatório de
águas pluviais.
Para Rúbia Uchôa, superintendente de Educação e
Esportes de Noronha, a notícia da ampliação da CIEI
Bem-Me-Quer veio em boa hora. “Nós estamos
recebendo esse presente da Secretaria de Educação
com o anúncio das obras. Para a gente é uma notícia
maravilhosa, porque nossas escolas estão
precisando de reforma. A nossa ilha precisa e a gente
fi ca mu it o fel i z com i sso”, c o m e mo r o u a
superintendente. Atualmente a creche Bem-MeQuer tem cerca de 217 alunos matriculados, com
idades que variam de quatro meses a cinco anos.

Projeto inclui construção de mais uma sala com solário e ampliação e reforma do pátio
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ETE Governador Eduardo Campos completa seis anos
e ganha laboratório de enfermagem
Espaço didático será utilizado tanto nas aulas de regência dos componentes
curriculares, quanto nas aulas práticas e estágios obrigatórios de introdução às
técnicas de enfermagem ofertadas pelo curso técnico
No dia 14 de agosto a Escola Técnica Estadual (ETE)
Governador Eduardo Campos, em São Bento do
Una, no Agreste de Pernambuco, completou seis
anos de trabalho e dedicação com a educação da
região. A unidade de ensino realizou uma ação para
celebrar a data e a inauguração do laboratório de
enfermagem. Representantes da Secretaria
Executiva de Educação Integral a Profissional (SEIP) e
da Gerência Regional de Educação (GRE) Agreste
Meridional, que estiveram presentes no evento,
foram recepcionados por estudantes.
A festividade contou com um momento de exposição
de novos planos para a escola com o propósito do
aprimora mento educacional e qualificação
profissional dos estudantes, e deu continuidade com
a inauguração do grande presente para a escola, que
foi o laboratório de enfermagem. "A implementação
de mais este espaço fortalece, sobretudo, a formação
profissional, principalmente nos cursos da área de
saúde. Sem sombra de dúvidas é uma grande
conquista para São Bento do Una e para o Agreste
Meridional", avaliou Bento.
Os equipamentos recebidos para o laboratório
foram: bonecos para treinamento de RCP; Modelos
Anatômicos: humano (bissexual, recém-nascido,
pelves do aparelho feminino e masculino, sistema
respiratório, sistema digestório, nariz, corte de pele,
olho, esqueletos); Manequins para Treinamento:
braços para injeções e transfusão sanguínea;
aspiradores cirúrgicos, berço para recém-nascidos,
estufa de esterilização, esfigmomanômetros e
tensiômetros, cuba rim, laminas para laringoscópio,
suportes de soro, fitas métricas, desfibrilador, maca
hospitalar, carrinho de curativo, balanças digitais
a d u l t o e p e d i á t r i c a , s u p o r t e s d e b r a ço ,
ressuscitadores pulmonares adultos e pediátricos,
escada hospitalar, mesa ginecológica, suporte de
saco hamper, lixeiras hospitalares, papagaio e
aparadeiras de inox.
De acordo com a coordenadora do curso técnico em
enfermagem, Sthella Braga, a construção do
laboratório de enfermagem na escola agrega o

ETE Governador Eduardo Campos também oferece os
cursos de Agroecologia e Redes de Computadores

potencial do corpo docente e irá potencializar a
capacidade de continuar formando trabalhadores
altamente competentes para compor o sistema de
saúde local, regional e nacional. “O laboratório
didático irá atender às necessidades do nosso curso
técnico em enfermagem e favorecer uma melhor
experiência de ensino-aprendizagem. Para todos
nós, o nascimento desse tão esperado espaço com a
qualidade dos equipamentos aqui presentes
representa a afirmação do projeto político da nossa
escola técnica para ser inclusiva, interdisciplinar e
indutora do desenvolvimento profissional de
qualidade”, enfatizou.
O espaço didático será utilizado tanto nas aulas de
regência dos componentes curriculares, quanto nas
aulas práticas e estágios obrigatórios de introdução
às técnicas de enfermagem ofertadas pelo curso
técnico. O curso de Enfermagem conta com duas
turmas ativas em regência (I e II módulos). Além
desse curso, a ETE Governador Eduardo Campos
oferece os cursos de Agroecologia e Redes de
Computadores. Atualmente, a unidade de ensino
atende cerca de 900 estudantes.
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Laboratório do curso Técnico em Enfermagem
da ETE Jornalista Cyl Gallindo é inaugurado
Inauguração aconteceu durante visita do secretário Marcelo Barros ao Sertão do Moxotó
O secretário Marcelo Barros inaugurou, em setembro,
o laboratório do curso Técnico em Enfermagem da
Escola Técnica Estadual (ETE) Jornalista Cyl Gallindo,
situada na cidade de Buíque, no Sertão do Estado.
Inicialmente, 90 estudantes utilizarão o equipamento
para aulas teóricas e práticas na unidade de ensino.
Este é o primeiro curso técnico em Enfermagem a ser
oferecido no município, motivo de comemoração na
região.
O laboratório foi entregue completo, e está todo
equipado para aulas práticas de como preparar leitos;
avaliar registros dos sinais vitais; coletar exames
laboratoriais; apoiar a equipe de saúde em casos de
urgências; checar punção venosa; conduzir exames
físicos; fazer curativos; realizar coleta de sangue para
exames, entre outros procedimentos.
O secretário foi recebido pela gestora da ETE, Iara
Kiria, e por professores que mostraram cada ambiente
da escola, cujo corpo discente é composto por mais de
700 estudantes, entre cursos presenciais e à distância.
“São equipamentos que fazem a diferença na nossa
Rede e na vida dos nossos estudantes. Vamos em
frente para proporcionar ainda mais oportunidades”,
frisou Marcelo Barros, durante a cerimônia de
inauguração.

“São equipamentos que fazem a diferença na nossa Rede e na
vida dos nossos estudantes. Vamos em frente para proporcionar
ainda mais oportunidades”, frisou Marcelo Barros

George Bento, gerente geral de Educação Profissional da
SEE, ressaltou a importância do curso e do laboratório
para a região. “Começar o curso técnico em Enfermagem
em Buíque é muito importante, pois fortalece a região do
Sertão do Moxotó. Além disso, os estudantes recebem o
laboratório com todos os equipamentos e materiais
necessários para fazerem as aulas práticas e ingressarem
no mercado de trabalho. É muito fortalecedor para a
educação profissional. Nós estamos muito felizes em
inaugurar mais esse espaço”, disse.

Laboratório foi entregue completo e está todo equipado para aulas práticas
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Moreno receberá primeira Escola Técnica Estadual
Unidade de Ensino atenderá cerca de 1.800 estudantes
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de
Educação e Esportes (SEE), anunciou o início do
processo de licitação para a construção da primeira
Escola Técnica Estadual (ETE) no município de
Moreno, localizado no distrito de Bonança. A nova
unidade de ensino irá ofertar os cursos técnicos em
Automação Industrial (Controle e Processos
Industriais) e Qualidade (Gestão e Negócios), e terá
capacidade para atender cerca de 1.080 estudantes,
sendo 540 do ensino médio integrado em tempo
integral e outros 540 subsequente noturno.
Com investimentos na ordem de R$ 12 milhões, a ETE
de Moreno possui uma área de quase sete mil metros

quadrados, sendo mil metros só de quadra coberta
com vestiários e sala multiuso. A unidade de ensino
deve contar também com seis blocos interligados por
passarelas cobertas; 12 salas de aula; Auditório e
Biblioteca; Bloco Pedagógico/Administrativo;
Labo rató rios de Biologia, Química, Física,
Matemática, Línguas e Informática; Bloco de
Serviços e Vivência; e Laboratórios Especiais para
Ensino Profissionalizante.
“ Ter o anúncio de uma nova ETE quando
comemoramos pela primeira vez, no Brasil, o Dia
Nacional da Educação Profissional e Tecnológica é
muito gratificante. A ETE de Moreno já nasce
vocacionada a área de indústria e comércio, uma
demonstração de que a política pública de educação
profissional é prioridade e que o foco é na expansão
de vagas e na ampliação do número de matrículas
oportunizando aos pernambucanos uma formação
profissional que permita a inserção no mercado de
trabalho. Estamos muito felizes”, disse Maria
Medeiros, Secretária Executiva de Educação Integral
e Profissional.
Com o anúncio dessa construção, Pernambuco
passa a ter 55 escolas técnicas espalhadas pelo
Estado, sendo 50 em funcionamento e cinco em
construção.

Nova unidade de ensino irá ofertar os cursos técnicos em Automação Industrial (Controle e Processos Industriais)
e Qualidade (Gestão e Negócios)
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Escola Técnica Estadual Chico Science é inaugurada em Olinda
Unidade de ensino oferta cursos técnicos na área de saúde
Em clima de muita alegria, a comunidade de Rio
Doce, em Olinda, recebeu a nova Escola Técnica
Estadual (ETE) Chico Science. A ETE, que leva o nome
do músico muito respeitado na cidade onde está
instalada, atende cerca de 180 estudantes e oferece
cursos técnicos na modalidade integrada em
Farmácia, Nutrição e Dietética. A unidade de ensino
também oferecerá o curso de Enfermagem na
modalidade subsequente, voltado para aqueles que
já concluíram o Ensino Médio.

em minha vida poder contribuir com a preparação
desses jovens para o mercado de trabalho e para a
vida” declarou o gestor da escola, Roberto Miranda.

Com investimentos na ordem de R$ 12 milhões, a ETE
Chico Science possui uma área de quase seis mil
metros quadrados, sendo mil metros só de quadra
coberta (com vestiários e sala multiuso). A escola
conta com auditório, bloco de acesso e biblioteca,
bloco pedagógico/administrativo, 12 salas de aula,
la bo rat ó ri os de Bi ol o gia , Quí mica, Física,
Matemática, Línguas e Informática, bloco de serviços
e convivência (refeitório, grêmio, cozinha com DML,
despensas, wcs de serviços com vestiário para
funcionários; e cantina), além de laboratórios
especiais para os cursos técnicos em Nutrição e
Dietética, Farmácia e Enfermagem, que também
serão inaugurados no mesmo dia.

Para Caio Oliveira, a escola é sinônimo de esperança.
"Fui incentivado pela minha mãe a fazer o curso de
Farmácia e estou muito feliz. Todos os jovens só têm a
ganhar com a chegada de uma escola técnica na
comunidade. Fazer o Ensino Médio integrado ao
técnico vai nos abrir muitas portas. Tenho certeza
que a mudança na cabeça dos jovens vai acontecer e
só teremos ganhos", pontuou.

“É imensurável o ganho para a comunidade e para os
jovens que vão ter a oportunidade de fazer um
ensino médio com o técnico. Esses jovens que estão
aqui na escola, com certeza, farão diferença na vida
deles e dos familiares. É um momento muito especial

"Receber essa escola em nossa comunidade é uma
alegria imensa. Esperei muito para poder estar aqui e
este ano estou cursando Farmácia nesta escola. Me
sinto feliz, realizado e com a esperança de mudança
de vida para todos os jovens da comunidade escolar",
falou o estudante Diogo Cidreira.

“Hoje é um dia muito especial, estamos entregando
mais uma obra da educação, a nossa Escola Técnica
Estadual Chico Science. É uma escola que vai
proporcionar para toda comunidade um ensino
integral com cursos na área de saúde e estamos
muito contentes com essa conquista. Nosso governo
vem anunciando várias ações na educação, como o
Programa Quadra Viva, que já existe desde 2015, e
que temos a missão de colocar quadras cobertas em
todas as escolas do estado”, declarou o secretário de
Educação e Esportes, Marcelo Barros.

Com investimentos na ordem
de R$ 12 milhões, a ETE Chico
Science possui uma área de
quase seis mil metros
quadrados
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ETE Cícero Dias/Nave Recife inaugura estúdio multimídia
Espaço conta com dois estúdios de gravação de imagem, sendo um chroma key, e
outro um laboratório de edição
A Escola Técnica Estadual (ETE) Cícero Dias/Núcleo
Avançado de Educação (NAVE) Recife realizou, em
novembro, a inauguração do estúdio multimídia. O
espaço conta com dois estúdios de gravação de
imagem, sendo um chroma key, e outro um
laboratório de edição. O estúdio servirá para a
promoção de inovação educacional da escola e
produção multimídia para que os estudantes possam
editar e produzir conteúdos.
Participaram da mesa de abertura o secretário de
Educação e Esportes, Marcelo Barros; a secretária
executiva de Educação Integral e Profissional, Maria
Medeiros; a gestora da escola, Aldineide Queiroz; o
representante da Oi Futuro, Roan Saraiva; e o
deputado estadual, professor Paulo Dutra.
Atualmente, a ETE Cícero Dias atende 685 estudantes
e oferece os cursos técnicos em programação de
jogos e multimídia. De acordo com a gestora da
escola, Aldineide Queiroz, o espaço também estará
disponível para outras escolas para que haja produção
de matérias e artefatos pedagógicos.
“Hoje é um dia muito festivo porque a gente está
fazendo uma entrega muito importante para a
sociedade. Estamos entregando esse estúdio

ETE Cícero Dias oferece os cursos técnicos em
programação de jogos e multimídia

Estúdio servirá para a promoção de inovação educacional
da escola e produção multimídia

multimídia com a perspectiva de que todos da Rede
Estadual façam uso desse espaço, porque o dever da
escola pública é servir ao público. Esse espaço não é só
da ETE Cícero Dias, mas é um espaço para toda a rede
de educação de Pernambuco”, ressaltou Aldineide.
A secretária de Educação Integral e Profissional, Maria
Medeiros, falou sobre a importância da inauguração
do estúdio multimídia. “Nós estamos muito felizes
com a inauguração de mais um espaço pedagógico
que vai trazer um ganho muito grande para a
comunidade. Como espaço pedagógico, certamente,
vai contribuir tanto para os estudantes quanto para os
professores no sentido de desenvolvimento de
projetos e iniciativas diversas”, destacou.
“Nós ainda estamos passando por uma pandemia e
isso fez que a educação mudasse e a gente precisa
estar antenado com essas mudanças e essas novas
oportunidades. A comunicação entre o professor e o
estudante acontece também de forma remota, então
para que nossa rede educacional possa fazer esse
material digital é preciso que tenhamos estrutura
como essa daqui. Esse estúdio vai ser muito
importante para os nossos estudantes colocarem em
prática o que eles aprendem em sala de aula, e nada
melhor do que aliar a teoria com a prática”, frisou
Marcelo Barros.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

REDE ESCOLAR

Pernambuco lança edital de licitação para construção de
126 quadras poliesportivas em 62 municípios
O edital foi assinado na manhã desta quinta-feira (30.12) pelo governador Paulo
Câmara e pelo secretário de Educação e Esportes Marcelo Barros. Ao todo, serão
investidos R$ 130,9 milhões
O governador Paulo Câmara autorizou, nesta quintafeira (30.12), a construção de 126 quadras
poliesportivas nas escolas da rede estadual de
ensino. Os equipamentos serão distribuídos em 62
municípios e representam um investimento de R$
130,9 milhões. O edital de licitação foi assinado pelo
governador e pelo secretário de Educação e
Esportes, Marcelo Barros, no Palácio do Campo das
Princesas.
“Nós vamos ter a condição de investir mais de 130
milhões de reais em favor da nossa educação pública
com atividades esportivas e culturais em um local
adequado. Temos muito o que avançar, somos
referência no Brasil, mas sabemos que temos muito o
que fazer. O ensino em tempo integral vai ser
universalizado em 2022 e nós vamos melhorar a
infraestrutura de todas as escolas”, destacou o
governador.
A instalação de quadras poliesportivas visam ajudar
no desenvolvimento social dos estudantes e da
educação pública, bem como incentivar os jovens à
prática de atividades físicas. “Estes são importantes
equipamentos para toda a comunidade escolar.
Nosso compromisso é instalar quadras cobertas em
todas as escolas que tiverem terreno disponível”,
ressaltou o secretário Marcelo Barros.

Serão beneficiados os municípios de Afogados da
Ingazeira (1), Afrânio (1), Amaraji (1), Angelina (1),
Araripina (5), Belém de maria (1), Belém do São
Francisco (1), belo jardim (1), Betânia (1), Bezerros (1),
Bodocó (1) Bom Conselho (1), Brejo da Madre de
Deus (1), Buíque (2), Camaragibe (1), Canhotinho (1),
Caruaru (6), Cedro (1), Correntes (2), Cupira (2),
Custódia (1), Flores (2), Escada (1), Gameleira (1),
Garanhuns (7), Goiana (1), Granito (1), Iati (1), Ibimirim
(2), Igarassu (1), Ipubi (1), Itambé (1), Jaboatão dos
Guararapes (7), Jatobá (2), Jurema (1), Lagoa do Ouro
(1), Lagoa Grande (2), Mirandiba (1), Moreno (3),
Olinda (8), Orocó (1), Ouricuri (1), Parnamirim (1),
Paulista (3), Petrolândia (1), Petrolina (9), Recife (8),
Salgueiro (5), Santa Cruz do Capibaribe (1), Santa
Cruz da Baixa Verde (2), Santa Maria da Boa Vista (1),
São José do Egito (2), São Lourenço da Mata (1), Serra
Talhada (3), Sertânia (2), Tabira (1), Tacaratu (2),
Taquaritinga do Norte (1), Toritama (1), Verdejante (1),
Vertentes (1), Vitória de Santo Antão (1).
Também estiveram presentes o secretário de
Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno
Guedes; o secretário executivo de Educação, João
Charamba; o prefeito do Recife, João Campos; o
presidente do PSB, Carlos Siqueira; e os deputados
federais Danilo Cabral, Milton Coelho e Tadeu
Alencar.

Pernambuco lança edital de licitação para construção de 126 quadras poliesportivas em 62 municípios
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Escolas da rede estadual retornam às atividades presenciais
de forma gradativa
Em julho, todas as etapas e modalidades de ensino voltaram às aulas presenciais
para o segundo semestre do ano letivo
A retomada das aulas presenciais na Rede Estadual
de Ensino foi realizada de forma gradativa. Desde
outubro de 2020, quando o Ensino Médio voltou às
aulas presenciais, esse retorno foi gradual.
Inicialmente, o retorno aconteceu com os
es t u d a n t es do 9 º , 8 º , 7 º e 6 º do E ns in o
Fundamental. O cronograma seguiu com os
estudantes do 5º, 4º, 3º, 2º e 1º do Ensino
Fundamental. Por fim, houve a volta dos alunos do
Infantil. Em julho de 2021, todas as etapas e
modalidades de ensino já haviam voltado às aulas
presenciais para o segundo semestre de 2021. Para
obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 metro,
todas as escolas tiveram que adotar o rodízio entre
os estudantes.

Neste retorno, a Secretaria de Educação e Esportes
(SEE) manteve com rigor os protocolos de
biossegurança contra o Covid-19. As aulas remotas
também foram retomadas pelo Educa-PE, com o
suporte do programa Conecta Aí, que
disponibilizou pacotes de dados móveis para quem
não possui internet. As 1.055 unidades de ensino de
todo o Estado estavam prontas e seguras para
receber os estudantes.
Frascos de álcool em gel espalhados pelos
corredores e em ambientes de uso coletivo
compõem o ambiente atual das escolas. Para os
estudantes, a sensação é de que estão em um
ambiente seguro, onde podem ter a expectativa de
um mundo melhor.

Inicialmente, o retorno aconteceu com os estudantes do 9º, 8º, 7º e 6º do Ensino Fundamental
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Sahra Emanuele, estudante do 2º ano do Ensino
Médio da EREM Padre Osmar Novaes, contou como
foi o retorno às aulas presenciais no modelo híbrido.
“Estar presente na escola, para mim, foi uma vitória.
As aulas onlines têm as suas dificuldades e, para
mim, nada substitui a aula presencial. Estar na sala,
em contato com professores e colegas é algo único”,
contou a jovem. Ainda de acordo com Sahra, a
equipe gestora e os próprios professores se fazem
presentes no dia a dia, ajudando a manter as
medidas sanitárias. “Eles sempre estão por perto,
auxiliando”, completou.
O se c ret ário de Educação e Esport e s de
Pernambuco, Marcelo Barros, reafirmou que o
retorno era opcional. “Lembramos que a decisão
sobre o retorno dos estudantes às salas de aula foi
dos pais e responsáveis. A Plataforma EducaPE
continuou trazendo conteúdo alinhado ao currículo
de Pernambuco e transmitindo ao vivo"disse.
Protocolo de Segurança - Para que as atividades
presenciais fossem retomadas de forma segura e
responsável durante a pandemia do Covid-19, a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
elaborou um caderno de protocolo com regras que
garantem o distanciamento social, além de
assegurar mecanismos de proteção,
monitoramento e comunicação da doença. O
documento está disponível no site da Secretaria
(www.educacao.pe.gov.br).

Secretaria de Educação e Esportes manteve com rigor
os protocolos de biossegurança contra a Covid-19

É importante destacar que todas as escolas estavam
p re p a ra d a s p a ra re ce b e r o s e s t u d a n t e s ,
professores e demais profissionais, pois seguem um
rigoroso protocolo de segurança estabelecido pela
Secretaria Estadual de Saúde para evitar a
contaminação do novo coronavírus. As unidades de
ensino irão, por exemplo, aferir a temperatura
corporal dos estudantes, disponibilizar totens de
álcool em gel pelos corredores, pias para
higienização das mãos, dispenser de álcool em gel
em cada entrada de sala de aula, máscara e
faceshield para professores e demais profissionais,
tapetes sanitizantes e cartazes de orientação.

Para obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 metro, todas as escolas tiveram que adotar o rodízio entre os estudantes
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Ensino híbrido é tema de primeira formação para professores
da Rede Estadual de Ensino
Todas as Gerências Regionais de Educação receberam a formação sobre a
temática que norteou os educadores no ano letivo de 2021
A Secretaria de Educação e Esportes, por meio da sua
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da
Educação (SEDE), promoveu, em todas as escolas da
Rede, uma formação para os professores. O encontro
marcou a recepção dos educadores para o início do
ano letivo do Ensino Médio de forma híbrida com
aulas presenciais e remotas.
Professores e professoras participaram da formação
que abordou o tema: “Currículo, ensino híbrido e
aprendizagem: desafios para o Ciclo 2020/2021”. A
temática, segundo a secretária executiva de
Desenvolvimento da Educação, Ana Selva, norteou
os diversos encontros formativos que aconteceram
durante todo o ano para os educadores da Rede.
“O ensino híbrido é fundamental para a garantia da
presença dos estudantes nas escolas e de suas
aprendizagens. Reduzimos a quantidade de alunos
nas salas de aula, mas eles continuam aprendendo

nas suas casas durante o rodízio. O ensino híbrido
traz essa concepção de que é possível aprender em
múltiplos espaços e este é o ponto principal da nossa
formação. É o momento de trocar experiências sobre
essa nova metodologia, pois é de extrema
importância que os professores façam
planejamentos que pensem num conjunto de
a ti vi da de s que po de m ser de s e n vo l vi da s
presencialmente e de forma remota”, frisou a
secretária.
“Este foi um momento muito importante pra gente
avaliar tudo o que foi desenvolvido em 2020 e agora,
depois de toda a experiência com as aulas remotas.
Foi um encontro para estudar e construir,
coletivamente, um planejamento para 2021. Nós já
nos acostumamos com formações online e acredito
que agora tudo vai ficar mais fácil”, pontuou Neuza
Pontes, gestora da Gerência Regional de Educação
(GRE) Recife Norte.

Encontro marcou a recepção dos educadores para o início do ano letivo do Ensino Médio de forma híbrida
com aulas presenciais e remotas
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Parceria entre Google e SEE ganhou mais força
para aulas remotas durante a pandemia
Secretaria de Educação e Esportes e Google for Education promoveu
transformações em salas de aulas para estudantes e professores
Aumento da produtividade, melhora na taxa de
ensino-aprendizagem, estímulo para atenção e
curiosidade dos estudantes. Estes foram alguns dos
benefícios identificados com a implementação da
tecnologia na educação. Desde 2015, a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) tem
parceria com o Google for Education, mas foi durante
a pandemia que a utilização do recurso foi ampliada
para toda a rede.
A parceria consiste na liberação para utilização, de
forma gratuita, para professores e estudantes, da
plataforma GSuite for Education, ou Espaço de
Aprendizagem Google, com ferramentas e
aplicativos que possibilitam uma variedade de
atividades que favorecem a transformação em sala
de aula.
“É um momento de quebra de paradigmas e que
exigiu de nós uma capacidade de nos adaptarmos
com rapidez. Nesse sentido, a parceria Google for
Education e SEE trouxe inúmeros benefícios para
apoiar os professores e estudantes, oferecendo
ferramentas que otimizam o processo de ensino
aprendizagem considerando a nova realidade do
ensino híbrido”, comentou Maria Medeiros,

secretária executiva de Educação Integral e
Profissional.
Através da parceria, educadores tiveram acesso a
uma conta educacional que permitiu o acesso à
plataformas e ferramentas que auxiliam no
desenvolvimento do planejamento de aulas, assim
como receberam treinamentos para dinamizar a
forma de ensino, enriquecendo o material aplicado
nas salas de aulas.
No Ambiente Virtual de Apoio (AVA) à Formação
Continuada, por exemplo, educadores tiveram
acesso a um guia com dicas e tutoriais de como
utilizar recursos e formatos inovadores aos
conteúdos programados. Sem falar no Google
Classroom, que permite que salas virtuais sejam
criadas e gerenciadas pelos educadores.
“A pandemia mudou o jeito da gente pensar e fazer
educação. Neste sentido, a SEE tem empreendido
esforços para apoiar professores e estudantes a
seguirem adiante com o processo de ensinoaprendizagem em meio aos últimos
acontecimentos”, concluiu Maria.
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GREs realizaram balanço da educação após um ano de pandemia
Encontro virtual aconteceu no canal oficial da GRE Metro Norte no YouTube
A Gerência Regional de Educação (GRE) Metro Norte,
em parceria com todas as GREs, promoveu um
debate entre gestores regionais para fazer um
balanço sobre as dificuldades enfrentadas durante a
pandemia da Covid-19. Com o tema central Um Ano
de Pandemia: os impactos e desafios na educação, o
projeto “Conexão entre as Gerências Regionais de
Educação” teve como objetivo registrar e provocar
uma discussão sobre os efeitos causados pela
pandemia na educação nas 16 gerências regionais.
No encontro, participaram os gestores das GREs
Maria Dilma (Sertão Submédio São Francisco); Maria
de Fátima (Sertão Central); Saulo Guimarães (Metro
Norte); e Maria Itamara (Sertão do Araripe). “Tem
sido um momento de trocas de experiência muito

significativo para todos os gerentes regionais. A
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
tem ganhado muito com esta ação pelo fato de
estarmos produzindo um conteúdo histórico para as
futuras gerações sobre o quadro pandêmico da
Covid-19 na educação do nosso estado”, observou o
gerente da GRE Metro Norte, Saulo Guimarães.
O projeto foi desenvolvido desde março e reuniu
diversos gestores de GREs. Na live realizada no dia
25 de março, cerca de 95 municípios
pernambucanos acompanharam a roda de
diálogos, representando 51% dos municípios do
Estado. Todo conteúdo produzido está disponível
para o público no canal oficial da GRE Metro Norte
no YouTube.

Todo conteúdo produzido está disponível para o público no canal oficial da GRE Metro Norte no YouTube
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GREs Agreste Meridional e Mata Centro realizaram
busca ativa de estudantes
Orientados pela SEE, gerências criaram estratégias para mobilizar
a comunidade escolar
As Gerências Regionais de Educação (GREs) Agreste
Meridional (Garanhuns) e Mata Centro (Vitória de
Santo Antão) realizaram ações de busca ativa nas
escolas. Orientados pela Secretaria de Educação e
Esportes (SEE) para criar estratégias de busca ativa,
várias ações foram desenvolvidas, entre elas a
distribuição de materiais complementares impressos
e drive-thru para anunciar e destacar a importância
de cada estudante para que não fiquem fora da
escola, mesmo que a escola esteja funcionando em
outros formatos.
Na GRE de Garanhuns, a busca ativa foi realizada
com os estudantes da Zona Rural da região. Equipes
da regional entregaram, na cidade de Bom Conselho,
materiais com atividades que complementam as
aulas remotas da Secretaria de Educação e Esportes
(SEE), por meio do Educa-PE, e das aulas online das
unidades de ensino. Toda a ação foi feita em parceria
com lideranças de movimentos sociais ligados ao
campo. O material é voltado para estudantes do

Iniciativa contou com o apoio e incentivo da gestão escolar

Foram realizadas várias ações, entre elas carreatas
pelas cidades
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Ensino Fundamental ao Ensino Médio, incluindo a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), e contempla
quatro eixos temáticos, que são: linguagens, ciências
da natureza, ciências humanas e matemática. A GRE
Mata Centro promoveu uma Live Integrada para
toda rede e contou com a parceria das GREs Recife
Norte e Vale do Capibaribe.
A busca ativa contou com parceiros como
Movimento Sem Terra (MST), Federação dos
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape),
Movimento Quilombola, e Sindicato dos Agricultores
Familiares (Sintraf). “Nossa regional tem nove escolas
certificadoras de diversas salas de aula espalhadas
pela Zona Rural da região. Em Bom Conselho, por
exemplo, a escola certificadora é a Escola Coronel
José Abílio, que conta com turmas de comunidades
quilombolas. Os movimentos sociais nos ajudam a
mapear esses estudantes, ajudam nessa busca ativa”,
detalhou Silvana Alves de Souza, coordenadora de
desenvolvimento da Educação da GRE.

Material entregue foi voltado para estudantes do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio, incluindo a Educação de
Jovens e Adultos (EJA)

Já a GRE Mata Centro vivenciou a Semana Regional
da Busca Ativa Escolar em toda a gerência. Com o
lema “Fora da escola não pode. Sua presença e
permanência é a nossa esperança”. A GRE reuniu
representantes das escolas municipais e estaduais
para realizar ações propositivas e integradas para a
Busca Ativa Escolar de cada criança, adolescente e
adulto de cada uma das redes.

A GRE realizou um drive-thru em quatro cidades da
jurisdição: Bezerros, Gravatá, Escada e Vitória de
Santo Antão. Um movimento responsável e de
grande destaque em cada uma dessas cidades. A
equipe da gerência concentrou as redes para
anunciar e destacar a importância de cada estudante
para que não fiquem fora da escola, mesmo que a
escola esteja funcionando em outros formatos.
A iniciativa “Busca Ativa Escolar” é uma solução
tecnológica e uma metodologia inovadora por meio
da qual a União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (UNDIME), o Colégio Nacional de
Gestores Municipais de Assistência Social e o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde, apoiam os municípios e estados na
identificação das crianças e adolescentes que estão
fora da escola, ajudando-os a voltar às salas de aula,
permanecer e aprender.

Toda a ação foi feita em parceria com lideranças de
movimentos sociais ligados ao campo

“A nossa semana foi pensada com intuito de
desenvolver ações que levem a mensagem para
nossos estudantes de que “Fora da escola não
podem ficar” e para trazer novamente para a escola
os estudantes que estão afastados. No nosso drivethru foi possível olhar nos olhos das famílias, e esse
foi um momento muito importante para mostrar aos
estudantes o quanto é importante essa presença
deles tanto nas aulas remotas quanto nas presenciais
e assim não desistir dos seus sonhos”, declara a
gestora da GRE Mata Centro, Kátia Monteiro.
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Campanha de conscientização e vacinação contra
Covid-19 foi lançada pela ETE Dom Bosco
Projeto envolveu alunos, professores e a comunidade escolar utilizando os meios
tecnológicos para a importância da imunização contra a doença
A Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, no
Recife, realizou o l a nç a me nt o do projeto
interdisciplinar “Imunizando para a Vida - Vacina Já”.
O projeto apresenta-se como uma alternativa para
conscientização dos alunos, dos professores, da
comunidade escolar, e ainda propõe atividades que,
no remoto ou presencial, os estudantes possam
executá-las utilizando os meios tecnológicos para a
importância da imunização contra o Covid-19. A
cerimônia contou com a participação de estudantes,
professores e a comunidade escolar, e foi transmitida
ao vivo pelo canal oficial da escola no YouTube.
O projeto interdisciplinar teve a finalidade de
preparar os estudantes dentro de um conjunto de
eventos que foram realizados no chão da escola, ou
seja: criação de uma campanha publicitária com os
alunos na produção de um mascote, cards,
distribuição de kits de higienização na comunidade,
palestras com profissionais da saúde, realização de
trabalhos externos com a finalidade de orientar sobre
a importância da vacinação e imunização de todo
público alvo relacionado ao Covid-19 e outras
patologias.

Estudantes e professores percorreram o entorno da escola para
realizar a campanha com a população e comerciantes locais

De acordo com o professor de biologia Gustavo
Henrique, a escola tem um papel fundamental na
socialização do conhecimento. “A vacina é uma coisa
extremamente importante neste momento. Então,
dentro deste pensamento a gente vem criando esse
projeto multidisciplinar para que nós possamos levar
esse conhecimento da escola para a comunidade e
que esse conhecimento possa ser socializado e
mostrar para as pessoas a importância da vacinação”,
destacou.

Ação fez parte do projeto interdisciplinar “Imunizando
para a Vida - Vacina Já”

“É muito bom ver que a ETE Dom Bosco está se
engajando nesse tema, que é a vacinação, pois
sabemos a importância dela no combate ao Covid-19
e na preservação da vida. Acredito que essa ação
servirá de exemplo para que cada um de nós
sirvamos como distribuidores de informações e que
os alunos e professores lembrem e reforce junto aos
familiares que a vacina deve ser tomada para que
possamos pouco a pouco vencer o Covid-19 e
retornamos à normalidade”, ponderou o estudante
do 2º ano do curso de marketing, Ruan Vitor.
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Professor de física cria robô para combater o contágio
pela Covid-19 em escola de Triunfo
Paulo César desenvolveu o RAC-19 para higienizar as mãos dos estudantes na
EREM Alfredo de Carvalho
A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Alfredo de Carvalho, localizada em Triunfo, no
Sertão pernambucano, ganhou um novo aliado
no combate ao Covid-19. É que o professor de
física, Paulo César, desenvolveu o RAC-19, robô
que tem como função higienizar as mãos dos
estudantes sem que eles entrem em contato com
nenhuma superfície, diminuindo o risco de
contágio pela doença.

“Fico muito feliz por poder contribuir junto à
escola no combate dessa doença. Mesmo sem
contato com nenhuma superfície, nossos alunos
ficam protegidos e com as mãos limpas nas
dependências da escola. Meu desejo agora é
compartilhar a ideia com outras instituições
educacionais para que seja um trabalho utilizado
por todos na luta contra o Covid-19”, arrematou.

A ideia chegou à cabeça do docente, natural do
município de Serra Talhada, ainda em 2020. Mas,
como na quele mo me nto as es col as ain da
estavam com o formato de aulas totalmente
remotas, ele aguardou o retorno ao presencial
para colocar o projeto em ação. Foi em abril de
2021 que Paulo iniciou a criação, que conta com
peças de robótica Lego Mindstorms, além de
sensores de aproximação e de toque. O robô, que
emite um jato de álcool a cada segundo e possui
bateria durável, já está sendo utilizado nas
dependências da EREM.
“ D e s e nvo l v i o pro j e to d e ntro d o pró p rio
laboratório de física da escola. Atualmente, ele
está sendo utilizado na fila do refeitório, para
garantir que todos os alunos higienizem as mãos
antes de fazer a refeição. É uma medida que
protege não só os estudantes, mas também os
funcionários da unidade de ensino”, comentou o
docente, que faz parte da comunidade escolar da
EREM Alfredo de Carvalho há 4 anos.
Além da proteção contra o vírus, o professor
também tem como objetivo utilizar o RAC-19 para
contribuir no conhecimento de física e nas aulas
de física experimental dos alunos. O próximo
passo é montar, desta vez junto aos estudantes,
mais um protótipo para que ele fique localizado
na entrada da escola, para a chegada dos
estudantes.

“Este projeto protege não só os estudantes, mas também
os funcionários da unidade de ensino”, destacou o docente
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Escolas da rede estadual ofereceram vacinação aos estudantes
em parceria com Prefeitura do Recife
Foram contemplados os estudantes a partir de 12 anos da rede estadual de ensino
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria
de Educação e Esportes e em parceria com a
Prefeitura do Recife, realizou no mês de novembro
uma ação para vacinar contra o Covid-19 os
e s t u d a n t e s d a re d e e s t a d u a l d e e n s i n o .
Diariamente, os profissionais da Secretaria de
Saúde da cidade aplicaram a vacina da Pfizer, único
imunizante permitido pela Anvisa para jovens a
partir de 12 anos, em diversos colégios da capital,
sem necessidade de agendamento. A ação
aconteceu durante todo o mês de novembro.
No primeiro dia, a ação aconteceu na Escola Técnica
E s t a d u a l ( ETE) Dom B os co , no b a irr o da
Tamarineira, na Zona Norte da Capital, e na Escola

Ação nas escolas aconteceu durante todo o mês de novembro

Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, na
Zona Sul. Durante as outras semanas a vacinação
aconteceu em outras instituições de ensino,
incluindo escolas da rede municipal.
“A escolha de levar a vacinação até as escolas é
acertada porque este é o local onde encontraremos
o público-alvo da ação, facilitando tanto para os
estudantes quanto para os pais, que muitas vezes
não têm disponibilidade para levar o adolescente
até um centro de vacinação. A ideia é avançar na
vacinação desse público para termos mais
segurança no processo de retomada das aulas
presenciais”, pontua a secretária de Saúde do
Recife, Luciana Albuquerque.
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"É de extrema importância que a gente una as
forças neste momento para dar continuidade à
imunização em Pernambuco. Essa parceria trouxe
um benefício não só para esses estudantes e suas
famílias, mas para toda a nossa população. É
importante vacinar nossos jovens para que
possamos retornar à normalidade, com aulas
presenciais", afirmou o secretário de Educação e
Esportes, Marcelo Barros.
Para receber a vacina, o estudante precisou
apresentar documento de identificação e um termo
de consentimento, que já foi previamente
distribuído nas instituições de ensino, assinado pelo
responsável legal, autorizando a imunização.

Secretário Marcelo Barros participou na divulgação
da campanha

Orgulhosos, estudantes exibiram o comprovante de vacinação

EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS
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Educa-PE promove aulões e fecha parceria para preparar
estudantes da Rede para o Enem
Com aulas transmitidas ao vivo pela TVPE e no canal do YouTube, Educa-PE
incentiva o engajamento dos estudantes
A pandemia provocada pelo Covid-19 trouxe, sem
dúvidas, diversos desafios, sobretudo na educação.
Afinal, milhares de estudantes deixaram de ir às
escolas, diminuíram contato com professores ou até
mesmo perderam a esperança em dias melhores.
Pensando nisso, a Secretaria de Educação e
Esportes (SEE), através do Educa-PE, realizou
diversos aulões e projetos para ajudar os
estudantes na jornada de preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares.
Em setembro, a secretaria fechou uma parceria com
a AcelereEdu, e trouxe para os estudantes da rede o
“Acelere no ENEM”: maior cursinho do Brasil
voltado ao vestibular - reconhecido pela BC Harvard
como um dos 30 melhores projetos do país. De
forma inteiramente gratuita, a iniciativa chegou aos
estudantes dos 3º anos da rede estadual de ensino
de Pernambuco, beneficiando jovens da RMR, das
Matas, do Agreste e do Sertão, abrindo novas
janelas e novas oportunidades na conquista desta
vitória tão importante, a aprovação no curso que
deseja no ensino superior.

De forma inteiramente gratuita, a iniciativa chegou aos
estudantes dos 3º anos da Rede Estadual de Ensino de
Pernambuco

Durante todo o ano letivo, os estudantes puderam
acompanhar as aulas de forma remota

Os aulões, que abrangeram todas as disciplinas,
foram oferecidos virtualmente, ao vivo, com
simulados, monitorias, exercíciose
acompanhamento pedagógico aos inscritos. "Em
momentos de dificuldade, não existe outro
caminho: estamos unindo as boas pessoas e as
boas ideias, gerando oportunidades para milhares
de jovens do Estado. Professores, gestores
escolares, alunos, todos eles envolvidos por
propósito: uma educação transformadora e de
qualidade", disse Rhayann Vasconcelos, idealizador
do projeto.
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Além dessa parceria, o Educa-PE ainda promoveu
aulões isolados voltados para o Enem. Transmitidos
ao vivo pelo canal no YouTube e TVPE, as aulas
contavam com interação em tempo real entre
estudantes e professores através do app Conecta
Aí.
Imagine ter uma aula sobre Movimento Armorial
sendo transmitida diretamente do Memorial da
Pedra do Reino, em São José do Belmonte? No
mínimo, uma experiência bastante imersiva para os
estudantes. Luzia Cristina Lucena, professora de
Língua Portuguesa, conta o que sentiu ao ministrar
a aula. “Senti uma conexão gratificante nessa
experiência. De um lado, uma fonte riquíssima que é
o castelo armorial, do outro a comunicação com os
estudantes de todo o estado. Foi incrível”, falou a
professora.
Durante os aulões as escolas estão se organizando em
auditórios para assistirem juntos. “É super importante
para o Educa-PE seguir se encontrando com todas as
regiões de Pernambuco. Isso engaja, inspira e faz a
rede se reconhecer na TV. A aceitação tá muito boa",
declarou George Bento, gerente geral de Educação
Profissional da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco.

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Educa-PE
O Educa-PE é um ambiente de apoio digital à
educação não-presencial em Pernambuco e
visa contribuir com a formação dos
profissionais da Rede e ampliar a oferta de
conteúdos pedagógicos aos estudantes,
através de uma educação mediada por
tecnologia, de forma inovadora, com
qualidade e alinhada às demandas do século
XXI.
O conteúdo é transmitido ao vivo na tv e na
internet para o Ensino Médio, para o 9º ano
do Ensino Fundamental, de segunda a sextafeira, e conta também com reprises em
horários alternativos. Para os estudantes do
6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, as aulas
são gravadas e disponibilizadas na internet
todas as manhãs. O conteúdo também está
disponível na TV Pernambuco (TVPE), TV
Alepe, TV Nova, TV Universitária e no
YouTube. Na internet, o conteúdo fica
disponível para ser acessado a qualquer hora
para revisão.

Os aulões, que abrangeram todas as disciplinas, foram oferecidos virtualmente, ao vivo, com simulados, monitorias,
exercícios e acompanhamento pedagógico aos inscritos

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Procura pelo curso técnico em Tradução e Interpretação
de Libras na Rede Estadual cresce
A escola que oferta o curso, a ETE Almirante Soares Dutra,
bateu o recorde de inscritos
Em tempos de pandemia, onde a recomendação de
órgãos de saúde de diversas partes do mundo é o
isolamento social para a contenção da Covid-19, as
transmissões ao vivo pela TV e Internet cresceram
e x po n e n c i a l me n t e . C o n s e q u e n t e me n t e , o
mercado de trabalho para intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), sempre presentes
nessas lives, também ascende. Na Escola Técnica
Estadual (ETE) Almirante Soares Dutra, situada no
bairro de Santo Amaro, área central do Recife, o
número de inscritos no curso técnico em Tradução e
Interpretação de Libras bateu recorde para o ano
letivo de 2021.
Criado em 2006, o curso técnico de Tradução e
Interpretação de Libras da Secretaria de Educação e
Esportes de Pernambuco (SEE) é o pioneiro no
Brasil. Ofertado na modalidade subsequente (para
quem já concluiu o Ensino Médio), ele já formou
mais de 200 intérpretes no Estado. Com duração de
dois anos, o curso forma profissionais para atuarem
em todas as áreas do mercado. A pandemia do novo
Coronavírus, segundo George Bento, gerente-geral
de Educação Profissional da Secretaria de
Educação e Esportes (SEE), deu mais visibilidade a
este profissional.
“O intérprete sempre foi muito importante em toda
a sociedade, mas ele ganhou ainda mais evidência
durante a pandemia, quando o Brasil inteiro se
preocupou em fazer lives com um tradutor. E,
naturalmente, as pessoas foram se informando
mais e isso aumentou a vontade de buscarem uma
oportunidade de trabalho e uma profissão”, frisou
Bento.
Para o ano letivo de 2021, mais de mil pessoas se
inscreveram no curso técnico de Tradução e
Interpretação de Libras, disponível somente na ETE
Almirante Soares Dutra. Em relação aos anos
anteriores, a procura aumentou mais de 100%. “Este
é um número muito grande se a gente for comparar
com os outros anos. A cada semestre, nós ofertamos

Criado em 2006, o curso técnico de Tradução e
Interpretação de Libras é o pioneiro no Brasil

45 vagas e ficamos muito surpresos com o aumento
de interessados”, acrescenta George Bento.
Efraim Canuto é ex-aluno do curso técnico da ETE e
atualmente é professor de Libras da Rede e das
transmissões do Educa-PE. Ele concluiu o curso em
2018 e está otimista com as oportunidades do
mercado e com a inclusão que este boom está
causando. “O intérprete tem um leque de
possibilidades de trabalho. No decorrer do curso, o
aluno pode se identificar com uma área específica e
investir nela. É um sonho ver a acessibilidade
crescendo. E para a gente que trabalha com
inclusão, o mais gratificante é ver essas pessoas
(surdas) sendo incluídas e compreendidas em todos
os segmentos da sociedade”, declarou o professor.
Jéssica Santos também é ex-aluna da ETE e
trabalha como intérprete no contexto cultural. Ela
participa de lives, shows e propagandas de
televisão. “Eu sempre fui apaixonada por Libras e a
minha intenção, a princípio, era somente aprender.
Por conta do curso eu me encontrei na área da
educação e estou fazendo pedagogia bilíngue e
quero investir ainda mais nessa profissão que está
me dando diversos retornos positivos”, disse a
intérprete.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco fecha parceria
com a Junior Achievement para capacitar estudantes de ETEs
Ao todo, foram ofertadas 180 vagas com posterior seleção para contratação

As escolas beneficiadas foram ETE Cicero Dias, ETE Porto Digital, ETE Miguel Batista e ETE Jurandir Bezerra Lins

Estudantes do 3º ano dos cursos técnicos de
Desenvolvimento de Sistemas e Programação
receberam uma boa notícia no ano de 2021: em
parceria com a Junior Achievement, a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco ofertou 180
vagas para capacitação em programação, com chance
de contratação após o curso.
Foram criadas três turmas de até 60 estudantes para
participar de um curso técnico na área de programação
oferecido pela Junior Achievement, com duração de
20h, na modalidade online. Estes estudantes
participaram, ainda, do Programa Innovation Camp,
que tem a metodologia de ideias rápidas, ou seja, faz
com que o estudante pense fora da caixinha.
Os jovens também tiveram uma oficina de Designer
Think na qual foram definidas problemáticas para que
os estudantes achassem possíveis soluções. A melhor
solução ganhou uma mentoria, e durante todo
processo eles foram avaliados e incentivados a serem
contratados pela Accenture, a maior empregadora do
Porto Digital.

A Accenture é uma empresa que está envolvida na
capacitação de estudantes para o mercado de
trabalho, inclusive para que eles possam fazer parte
dela. As escolas beneficiadas nesse momento são:
ETE Cicero Dias, ETE Porto Digital, ETE Miguel
Batista e ETE Jurandir Bezerra Lins.
Segundo Rosane Schereschewsky, os jovens
muitas vezes chegam sem noção de como
funciona a dinâmica das empresas. “Nossa missão
é levar a expertise das empresas para dentro da
sala de aula e fazer com que os estudantes
vivenciem a realidade delas dentro da escola”,
destacou.
“A empregabilidade dos jovens das ETEs é um dos
principais fatores do nosso trabalho. E com as
nossas escolas vocacionadas para área da
tecnologia, tendo o Porto Digital como um dos
maiores empregadores, é muito importante para a
economia, para as escolas, para os estudantes e
seus familiares e para as empresas”, pontuou
George Bento.
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Estudante de Palmares ganha concurso e tem arte que
criou estampada na capa de livro didático do Ensino Médio
Gustavo Idelfonso ficou em 1º lugar da região Nordeste no Concurso
Sua Arte no Livro Didático
Já pensou em ter uma arte sua na capa do livro
didático? Gustavo mora no Engenho Jaqueira, zona
rural de Palmares, e sempre gostou de desenhar. O
jovem, de apenas 17 anos, estuda na Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM) dos Palmares
Dom Acácio Rodrigues Alves, e ficou em 1º lugar na
região Nordeste no concurso Sua Arte no Livro
Didático, promovido pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Este é o primeiro ano em que o concurso foi
realizado, que tem como objetivo selecionar as
melhores artes cuja temática seja a Bandeira
Nacional para integrarem a quarta capa de livros
didáticos que compõem o Programa Nacional do
Livro e do Material Didático (PNLD), destinado a
atender ao ensino médio em 2021.
A informação sobre as inscrições do concurso

surgiu no grupo da escola, por meio do WhatsApp.
“Foi publicado no grupo da minha sala, junto com o
edital. Me interessei e resolvi falar com o funcionário
da escola que publicou a informação”, explicou
Gustavo.
Entre o esboço e a arte final foram duas semanas de
trabalho. “Resolvi expressar no desenho a forma
como vejo nossa Bandeira Nacional, a essência do
significado de suas cores”, disse o jovem artista.
Como premiação, Gustavo recebeu um
computador portátil, uma viagem para participar da
Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, e a
inserção da arte que criou na quarta capa do Livro
Didático de 2021. “Eu sinto que meu trabalho foi
valorizado. Ter uma obra de minha autoria nos livros
didáticos do PNLD é uma conquista grandiosa',
comemorou.

“Eu sinto que meu trabalho foi valorizado. Ter uma obra de minha autoria nos livros didáticos do PNLD é uma conquista
grandiosa”, comemorou o estudante
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GEPAF realiza I Workshop sobre ensino híbrido
e Currículo de Pernambuco
Ação foi realizada remotamente e teve cerca de 2 mil visualizações ao vivo
A Secretaria Estadual da Educação e Esportes (SEE),
por meio da Gerência de Educação dos Anos Finais
do Ensino Fundamental (GEPAF), promoveu o I
Workshop da GEPAF: Ensino Híbrido à luz do
Currículo de Pernambuco - caminhos possíveis. A
ação foi realizada em maio, remotamente, e teve
cerca de duas mil visualizações ao vivo nos dois dias
de programação.
O objetivo do encontro foi intensificar a integração
entre o ensino-aprendizagem e as tecnologias,
embasada nas práticas pedagógicas à luz do
Currículo de Pernambuco e do ensino híbrido,
alinhada com o compromisso que a Secretaria de
Educação do Estado de Pernambuco tem de
promover a qualidade das aprendizagens.
As palestras abordaram as temáticas “Ensino
Híbrido e Interdisciplinaridade - possibilidades
através de narrativas', que foi proferida pelo
Professor Eber Gomes, da UFPE/UNIVISA/GEPAF e
“As Tecnologias na Educação a serviço do Ensino
Híbrido - múltiplos caminhos”, ministrada pelo
Professor Antônio Carlos Xavier, da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). “O evento propôs
mais interação entre a GEPAF, a escola, o currículo
de Pernambuco e a tecnologia na educação de
forma interdisciplinar, de maneira planejada, com a
intenção de proporcionar reflexões acerca do
Ensino híbrido e do fazer docente, despertando o
interessepelabuscaconstantede
aperfeiçoamento, integração, ressignificação e
atualização na área de conhecimento”, declara
Rosinete Feitosa, chefe da Unidade de Ensino
Fundamental anos Finais (UEFAF).
Paralelo às palestras, aconteceram seis oficinas
que c ont a ra m com a p a rt i c i p a ç ã o de 516
professores inscritos. As oficinas abordaram os
Decolonialidade e intercultural nas linguagens:
uma proposta de modelo rotacional; Crítica ao
Revisionismo na Educação brasileira através da

Objetivo do encontro foi intensificar a integração entre
o ensino-aprendizagem e as tecnologias

metodologia do Ensino Híbrido utilizando o
Modelo Flex; Projeto de leitura da biblioteca
esc o lar : uma p ro p os t a no mo d elo v i r tual
aprimorado; Cenários de aprendizagem no
ensino híbrido; Modelo de ensino híbrido:
rotação por estação no ensino de Ciências da
natureza e Mapas mentais: uma proposta de
rotação individual.
“Dessa maneira, o objetivo do I Workshop da
GEPAF foi proporcionar aos professores e técnicos
das 16 Gerências Regionais de Ensino do estado de
Pernambuco o contato entre o Currículo de
Pernambuco, a efetivação dele na sala de aula,
aliada ao uso de tecnologias, de forma integradora
e interdisciplinar, a fim de criar oportunidades de
contatos com os pares e discutir temas relativos à
Educação e à reflexões de ressignificação da
prática docente através de oficinas e palestras”,
afirma a gerente da GEPAF, Shirley Malta.
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ETE Dom Bosco realiza curso de capacitação profissional
para pais de estudantes
Ao todo, 12 cursos foram disponibilizados; todos os participantes foram certificados
A Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, no
Recife, por meio do Núcleo de Extensão (NEX), sob a
mentoria do professor Ricardo Silva, certificou os
participantes do projeto “Qualifica Pais”. A ação
envolve um conjunto de cursos voltados para a
qualificação profissional dos pais, mães e
responsáveis dos estudantes, além de proporcionar
a integração da família e a escola através do
conhecimento.

qualifiquem, deixando-os mais qualificados no âmbito
pessoal e profissional. “Planejar e executar esses
minicursos têm contribuído para uma nova
experiência na minha vida profissional, que é
transformar vidas através do conhecimento,
resgatando pessoas que estão distantes dos bancos
escolares e, consequentemente, motivando-os a
retornarem aos estudos e fortalecerem o seu capital
intelectual”, considerou.

Todos os minicursos foram aplicados com o uso de
metodologias ativas, levando os participantes a
execução das teorias que fundamentam o tema
central de cada minicurso. Ao término dos
minicursos, os participantes avaliaram a proposta
apresentada e também deixaram registro de
depoimentos escritos, que são evidências que
passam a fazer parte do portfólio do NEX. Foram
disponibilizados 12 cursos, entre eles, Marketing
Digital, Oratória, Publicidade e Propaganda e
Tecnologia.

Para a estudante do 3º ano Yasmim Cardoso, ser
voluntária do curso foi uma experiência muito
importante. “Só de ver os rostinhos daquelas pessoas,
o interesse, o esforço para estarem ali fazendo o curso
buscando conhecimento e a melhoria delas foi
gratificante demais. Ao longo do curso eu aprendi que
o tempo não para e sempre temos sempre que buscar
e focar nos nossos objetivos. Só tenho gratidão por
tanto aprendizado em poucas horas”, avaliou.

O professor Ricardo Silva entende que os pais são
importantes dentro do contexto da comunidade
escolar e merecem passar por treinamentos que os

“Eu gostei muito de participar desse minicurso, que
para mim foi mais um conhecimento que adquiri
abrindo minha visão de que o nosso futuro está em
nossas mãos”, ponderou Simone Oliveira, participante
do minicurso de Relacionamento Interpessoal.

Foram disponibilizados 12 cursos, entre eles, Marketing Digital, Oratória, Publicidade e Propaganda e Tecnologia
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Estudante da Rede Estadual participa de missão espacial
análoga virtual em Marte
Manoel Neto foi o único jovem de Pernambuco a participar do
projeto Habitat Marte
O estudante da Escola Técnica Estadual (ETE)
Professor Lucilo Ávila Pessoa, no Recife, Manoel
Neto, de 18 anos, foi um dos 24 estudantes do Brasil a
participar de uma missão espacial análoga virtual em
Marte. Por meio do projeto Habitat Marte, o único
representante de Pernambuco vivenciou uma
experiência em uma estação baseada em solo
marciano como um astronauta com missões diárias e
apresentações de grupos por dia. O projeto é uma
iniciativa da Universidade do Rio Grande do Norte
(UFRN) em parceria com o Centro Vocacional
Tecnológico Espacial Augusto Severo (CVT-E),
coordenado pela Unidade Regional da Agência
Espacial Brasileira (AEB), no Rio Grande do Norte.
A simulação aconteceu entre os dias 07 e 21 de junho
e proporcionou aos participantes a experiência de
serem astronautas análogos ao longo de dez
encontros, que foram realizados totalmente de
maneira virtual, até o fim da missão. Entre as diversas
atividades que foram desempenhadas nas
instalações de Marte, destacam-se as funções de
chefes, pesquisadores e engenheiros. Tudo se
passou dentro de setes estruturas: estação principal,
centro de saúde, centro de engenharia, centro de
lançamento, de saneamento, de engenharia e de
energia.
Manoel contou que ficou em um grupo de
lançamento, sendo o coordenador de rastreio e
telemetria (tecnologia que permite a medição e
comunicação de informações de interesse do
operador ou desenvolvedor de sistemas) e fez uma
simulação de pouso e lançamento de um foguete em
Marte mostrando os tipos de antenas que iriam
rastreá-lo e como funcionaria a sua telemetria. “Essa
simulação teve uma repercussão muito grande e
todos os participantes, inclusive o diretor-geral, Júlio
Rezende, gostaram muito”, revelou o estudante do 3º
ano do cursos de redes de computadores.
“Após todos os grupos se apresentarem, tivemos
uma última reunião onde me pediram para apenas
montar em 3D a estação completa. Ao final, eu não só

“A partir do momento em que fui selecionado, eu percebi
que teria que dar o meu melhor”, disse o estudante

montei a estação completa como fiz um vídeo
mostrando desde o lançamento daqui da Terra até
mostrar todos os participantes da Missão 73 do
Habitat Marte”, acrescentou.
O jovem ainda falou que sempre sonhou em
participar desse projeto e que se sentiu inseguro de
sua participação nele. “Ainda estava incerto de ser
aprovado, tendo em vista que estava entre centenas
de brasileiros. A partir do momento em que fui
selecionado, eu percebi que teria que dar o meu
melhor”, ponderou.
“Estou bastante realizado por fazer parte de algo tão
grandioso e que estava em meus sonhos desde
criança. Hoje eu posso demonstrar a todos a minha
capacidade de ajudar em um projeto como este. No
momento, acabei de dar o meu primeiro passo,
representando o meu estado, sendo apenas a minha
primeira conquista. Estou cada dia mais motivado a
estudar e poder contribuir cada vez mais para a nossa
sociedade através de projetos que visam o progresso
da humanidade. Resumindo minhas palavras em
uma frase: gratidão aos estudos”, finalizou.
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Aprovado em nove universidades nos EUA, ex-aluno da
Rede Estadual vive a expectativa de viver sonho americano
Fred Ramon estudou na EREM Rubem Moreira e EREM Fernando Mota
Aos 20 anos de idade, o jovem Fred Ramon carrega
consigo um histórico expressivo de conquistas. Em
2021, ele foi aprovado em nove universidades nos
Estados Unidos da América. Fred foi recebido no
Palácio do Campo das Princesas pelo governador
Paulo Câmara, contou um pouco de sua conquista e
como se sente o rg ul ho s o em re prese nta r
Pernambuco em solo americano.
Fred sempre estudou em escolas públicas, tanto na
rede municipal quanto na Rede Estadual, e agora
vai realizar seus objetivos, que é inspirar outros
jovens de baixa renda e ajudar famílias em situação
de vulnerabilidade social por meio de projetos de
empreendedorismo.

Na Rede Estadual de Pernambuco, Fred iniciou o
Ensino Médio na Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Desportista Rubem Rodrigues
Moreira, em Jaboatão dos Guararapes, e concluiu o
Ensino Médio na EREM Professor Fernando Mota,
em Boa Viagem, no Recife. Durante esse período,
Fred participou do curso de idiomas do Programa
Ganhe o Mundo (PGM), que também o ajudou a
aprimorar o inglês, língua que tanto estima.
Fred morava em Cajueiro Seco, Jaboatão dos
Guararapes, com a mãe, que é faxineira. De
realidade humilde e repleta de dificuldades, o
jovem ajudava na renda da casa dando aulas de
inglês, principalmente durante a pandemia,

“Eu vou conquistar o sonho de estudar economia com ciência da computação e estudos globais possivelmente no
próximo outono americano”, detalhou Fred
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“Fred está pronto. Está no caminho certo, vamos cuidar da tranquilidade da família que vai ficar para que ele se dedique
e seja um grande case de sucesso", declarou o governador Paulo Câmara

quando passou a ensinar remotamente. A fluência
no idioma veio da perseverança de Fred em se
inscrever em cursos gratuitos desde cedo, assim
como informática e outros. Além de dar aulas
durante a pandemia, Fred estudava para o
vestibular norte-americano. Ao alcançar uma nota
acima da média em provas de inglês e com
recomendações de professores e da Junior
Achievement PE, Fred recebeu a notícia de que foi
aprovado em nove universidades dos Estados
Unidos.
Foram elas: Manhattanville College; Whittier
College; Universidade de Inovação ASU; Florida
Tech; Temple University; University of Arizona;
Stetson University; Adelphi University; e University
of La Verne. A escolhida pelo jovem é a Whittier
College, na Califórnia, que lhe ofereceu uma bolsa
de 70% dos custos, e onde poderá estudar
tecnologia e teatro, suas paixões.
"O governo de Pernambuco vai estar ao lado de
Fred nessa jornada. Sua história vai inspirar outros
estudantes a não desistir de seus sonhos. Fred está
pronto. Está no caminho certo, vamos cuidar da
tranquilidade da família que vai ficar para que ele se
dedique e seja um grande case de sucesso",
declarou o governador Paulo Câmara.
“Eu espero que ele (Fred) leve esperança para
outros alunos brasileiros que sonham em alcançar
esse objetivo. Eu acredito muito nas inteligências
múltiplas, e Fred tem outras inteligências que acho
que podem contribuir com o mundo de outras

maneiras. Ele é muito esforçado e é um artista.
Fiquei muito feliz com o resultado dele, e espero
que ele alcance todos os seus objetivos”, declarou
a ex-professora do jovem, Vaneide Queiroz, da
EREM Fernando Mota, e que o ajudou enviando
uma carta de recomendação para as
universidades.
“Vendo a pobreza ainda como um sério problema
em comunidades em Pernambuco e no Brasil, meu
objetivo é, nos centros acadêmicos, construir um
projeto de articulações com órgãos americanos
q u e s e a b re m p a r a l e v a r p ro g r a m a s d e
capacitação e financiamento para pequenos e
médios negócios locais, isso para famílias
desempregadas em comunidades de baixa renda
em Pernambuco e no Nordeste. Na faculdade
Whittier College, eu vou conquistar o sonho de
estudar economia com ciência da computação e
estudos globais possivelmente no próximo
outono americano”, detalhou Fred.
“Fred bebeu muito da fonte do nosso Ensino
Integral, participando de atividades culturais, com
bastante expressão corporal e arte. Ele sempre foi
um aluno muito participativo nessas atividades.
Fred foi um aluno protagonista. Nós podemos ter
mais de dois mil estudantes, mas se um deles se
destacar, é uma felicidade imensa para nós todos.
Ficamos muito emocionados com o resultado de
Fred e torcemos muito para que ele consiga
crescer e ajudar a família, que é um dos seus
maiores sonhos”, frisou a gestora da EREM
Fernando Mota, Micheline Cavalcanti.
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Escola da Rede Estadual de Pernambuco oferece
disciplina de Felicidade e inteligência emocional
Eletiva foi ofertada na EREM Carlos Soares da Silva, em Salgadinho, pela primeira vez
Estudantes da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Carlos Soares da Silva puderam
aprender em sala de aula sobre felicidade,
autoconhecimento e inteligência emocional em
eletiva ministrada na unidade de ensino. Isso
porque foi ofertada, pela primeira vez, a eletiva
“Felicidade e Inteligência Emocional - Porque Ser
Feliz é Disciplina”. A unidade de ensino, única escola
pública estadual na cidade de Salgadinho, no
Agreste do Estado, conta com 271 estudantes
matriculados.
A disciplina, que já é ofert ada em várias
modalidades por diversas universidades no Brasil e
exterior, reforça o autoconhecimento como
premissa para a felicidade, reconhecendo e
aceitando as múltiplas formas de ser, pensar e sentir
no mundo. Como referência, a disciplina se baseia
no Relatório Mundial da Felicidade da ONU - dentre
outros documentos e teóricos, e promete, ainda,
cultivar a solidariedade, o respeito às diferenças e a
pessoa humana, o diálogo e os cuidados com o
meio ambiente e o planeta dentro e fora do muro da
escola.
O objetivo da eletiva é proporcionar um espaço de
vivências favoráveis a uma boa qualidade de vida
no ambiente escolar. Para isto, a programação
contou com estratégias comportamentais e
cognitivas que pudessem auxiliar os estudantes a
lidar com os fatores estressores do dia-a-dia.
Para Romero Porfírio, professor de Língua
Portuguesa e coordenador da eletiva, a felicidade
precisa ser vista a partir de outras perspectivas. “A
disciplina vem contribuir de maneira resiliente, na
construção do estudante enquanto cidadão, dentro
e fora da escola, para que eles consigam enxergar a
felicidade a partir de conceitos plurais e múltiplos.
Para que ele venha a ser feliz da forma mais
autêntica possível: sendo ele mesmo”, contou
Romero.
“As pessoas confundem bastante o conceito de
felicidade. Por vezes, acreditamos que por estar

Objetivo da eletiva é proporcionar um espaço de vivências
favoráveis a uma boa qualidade de vida no ambiente escolar

triste em um dia deixamos de ser felizes. Temos na
nossa escola uma cultura de cuidado muito
reforçada, então nos preocupamos, para além das
notas obtidas em avaliações, com a saúde
emocional dos nossos estudantes”, frisou o
professor.
“Já trabalhando na perspectiva do novo Ensino
Médio, as escolas estaduais em Pernambuco
ofertam no seu currículo disciplinas eletivas. Esse
espaço é para garantia de flexibilização curricular, e
para oportunizar que professores e estudantes
escolham temáticas interessantes e aderentes à
realidade da escola. Nesse sentido, é muito bacana
trazer para dentro do espaço da escola, para dentro
do espaço das aulas de eletivas, o trabalho com as
habilidades socioemocionais”, pontuou Maria
Medeiros, secretária executiva de Educação
Integral e Profissional (SEIP).
Para a secretaria executiva, a disciplina também tem
impactos na formação profissional dos estudantes.
“Trabalhar nas eletiva a inteligência emocional,
felicidade, trabalho em equipe, comunicação
assertiva, entre outras habilidades, é muito
necessário para preparar os nossos jovens para o
mercado de trabalho que está exigindo cada vez
mais profissionais com um perfil diferenciado. Mais
do que competência técnica, é preciso que os
p ro fi s s i o n a i s d e m o n s t re m co m p e t ê n c i a s
comportamentais”, concluiu.
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Banda de Percussão Colégio Normal Estadual promove inclusão
No grupo da escola de Afogados da Ingazeira, o respeito e a igualdade imperam
Inclusão é um dos fundamentos principais da
educação em Pernambuco. É política pública, é
conduta nas escolas da Rede Estadual. E na Banda
de Percussão Colégio Normal Estadual, da Escola
de Referência em Ensino Médio (EREM) Ione de
Góes Barros, situada em Afogados da Ingazeira,
Sertão de Pernambuco, não seria diferente. O
grupo recebeu o secretário de Educação e Esportes,
Marcelo Barros, e o governador Paulo Câmara, no
mês de agosto, e de cara pode transpassar a
emoção de todos os integrantes naquele momento.
A maioria mora na Zona Rural da cidade, em áreas
de difícil acesso, sem muitos privilégios, e participa
da banda por amor, pela música, pelo espírito de
união, senso de coletividade e pluralidade.
E s s a d e fi n i ç ã o f o i f e i t a p e l o e s t u d a n t e
Marcelo*(nome fictício), integrante da banda há

quatro anos. Em um dos momentos mais difíceis da
sua vida, o adolescente não encontrou apoio em
casa. Os pais, trabalhadores rurais da região, não
aceitavam a sua sexualidade. Foi na banda que ele
se sentiu acolhido. “Quando entrei na banda, que
comecei a falar sobre esse dilema da minha família,
eu fui abraçado por todos os meus colegas. Eu fiquei
com medo do que eles iam dizer, tinha medo de ser
machucado mais uma vez, mas me surpreendi. Aqui
eu fiz amigos que me deram força para eu ser quem
sou de verdade”, detalhou o estudante enquanto se
preparava para receber os gestores.
“A banda representa, para mim, uma família. Uma
família que me acolheu no momento em que eu
mais precisei. Até quando eu concluir o Ensino
Médio, quero continuar tocando. Porque a banda é
a minha casa e a música me liberta. Aqui eu sou

Atualmente, o grupo possui hoje 57 integrantes, sendo 45 do pelotão cívico e músicos, e 12 do corpo artístico
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respeitado e livre”, acrescentou, minutos antes de
tocar.
Orgulhoso do aluno, o maestro Reginaldo Tenório
ressaltou o sentimento de pertencimento que é
aguçado nos estudantes. Segundo ele, a banda não
trabalha apenas com música, mas com respeito às
diferenças e muita responsabilidade social. “A
banda é o coração da escola. Os estudantes estão
nela porque gostam. Nós trazemos, vez ou outra,
psicólogos para palestrar para os alunos sobre as
diversida des humana s e orientações. Nós
buscamos apoio externo, mas essa conscientização
é trabalhada em todos os integrantes no dia a dia”,
frisou.
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características. Uma das nossas porta-bandeiras,
por exemplo, tem deficiência intelectual e viaja com
a gente para diversos lugares para participar de
competições. É uma apaixonada pela nossa
bandeira, pelos nossos ensaios, e tudo isso é como
uma terapia para ela, pois, aqui, todo mundo é igual,
todo mundo está unido por um único propósito: a
banda. A gente passa muito tempo junto,
ensaiando. E é nesse tempo que a gente forma
cidadãos, traça um caminho de respeito e
igualdade”, concluiu o maestro.
*O nome do estudante foi mantido em sigilo para
preservar sua identidade

Reativado em 2012, o grupo possui hoje 57
integrantes, sendo 45 do pelotão cívico e músicos, e
12 do corpo artístico. “Nós temos alunos de diversas

Maioria dos estudantes mora na Zona Rural da cidade e participa da banda por amor, pela música, pelo espírito de união,
senso de coletividade e pluralidade
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Estudantes da EREM Cônego Olímpio Torres constroem
urna eletrônica para eleição do grêmio estudantil
Esta foi a primeira vez que o processo foi realizado de forma eletrônica
Pensando em agilizar o processo eleitoral das
eleições do grêmio est udant il e dar mais
confiabilidade na apuração dos votos, os alunos do
grêmio atual e o professor de robótica, Antônio
Carlos, da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Cônego Olímpio Torres, em Tuparetama, no
Sertão de Pernambuco, construíram uma urna
eletrônica com a tecnologia arduíno e comunicação
C++. Com a aprovação das duas chapas - Juntos
Somos Mais e EREMCOT em Ação - a eleição foi
realizada pela primeira vez de forma eletrônica.
O processo eleitoral foi realizado com sucesso,
tendo em vista que todos os testes realizados na
urninha de brinquedo foram muito bem sucedidos
e a apuração realizada na frente das duas chapas.
Com todos os votos apurados, a EREMCOT em Ação
ganhou a eleição com 52,94% dos votos válidos.
Vale destacar que todas medidas sanitárias de
combate ao coronavírus foram tomadas.

Com todos os votos apurados, a EREMCOT em Ação ganhou
a eleição com 52,94% dos votos válidos

Processo eleitoral foi um sucesso na escola

Para muitos alunos, essa iniciativa trouxe um
grande aprendizado para todos. Para aqueles que
nunca votaram ou tiveram qualquer contato com
uma urna eletrônica, foi de grande importância,
principalmente por simular muito bem as atuais
eleições que acontecem para prefeito, vereadores,
presidente, deputados e senadores, e mais ainda
por todos colocarem em prática esse belo exercício
de cidadania da melhor forma democrática.
"Fico feliz em ver a evolução dos nossos alunos com
o acesso e adesão às novas tecnologias, que
despertam a curiosidade e criatividade através do
ensino de robótica e que os levam a fazer do céu o
seu limite de aprendizagem dentro do mundo
tecnológico. A urninha eletrônica, além de
proporcionar o aprendizado em tecnologias de
automação, elétrica e eletrônica básica, trouxe para
aqueles alunos que nunca votaram nas eleições
atuais (eleições promovidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral) o primeiro contato com uma urna
eletrônica, dan do-lhes a oportunidade de
conhecer, vivenciar e aprender esse nobre exercício
de cidadania”, avaliou Antônio Carlos.
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Estudantes da rede estadual recebem 1º lugar no prêmio
Hackathon Changemakers Teens
S.O.S Tropical, projeto apresentado no concurso, incentiva o uso de um meio de
transporte que ajude o meio ambiente
Três estudantes, de três cidades distintas, ficaram em
primeiro lugar no Hackaton Changemakers Teen,
prêmio internacional promovido pelo PMI Latam. Os
estudantes Renato dos Santos da Escola Técnica
Estadual (ETE) Francisco de Matos Sobrinho, localizada
em Bom Conselho; Thiago Ewerton Barros, da Escola
de Referência em Ensino Médio (EREM) Cabo de Santo
Agostinho - na cidade que leva o mesmo nome; e Sara
Beatriz Santos Andrade, estudante da EREM João
David de Souza em Santa Maria do Cambucá, são
estudantes de escolas públicas estaduais, não se
conheciam, mas fizeram parte da mesma equipe virtual
e conquistaram essa colocação com o projeto “S.O.S
Tropical”.
O projeto de jogo eletrônico foi montado durante o
prazo de duas horas. A ideia deles foi incentivar as
pessoas a utilizar um modo de transporte que ajude o
meio ambiente. Para isso vale andar de bicicleta, skate,
a pé ou usar o transporte coletivo, evitando o uso
contínuo do carro. O jogo usaria a geolocalização para
saber a posição do usuário, que perderia pontos cada
vez que usasse o carro. E, à medida que optassem por
deixá-lo em casa, o usuário ganharia créditos para
serem usados em lojas parceiras do app e receber
descontos nas contas de luz e água.
O jovem Renato dos Santos cursa redes de
computadores e pretende fazer curso superior em
Engenharia de Software. Sempre gostou muito dessa
área e quando soube do prêmio fez questão de
participar. “Fiquei muito feliz em ter participado. Recebi
o incentivo do meu professor de redes e abracei a ideia.
Peguei uma equipe maravilhosa, conseguimos
trabalhar nossa ideia de forma harmoniosa e
conseguimos esse primeiro lugar. Estou muito
orgulhoso de todos nós”, fala Renato.
Desde criança, Thiago Ewerton sempre gostou muito
da área e desenvolver jogos virou seu passatempo
favorito atualmente. Quando viu a oportunidade de
participar de um prêmio internacional, não pensou
duas vezes. Estudante da EREM Cabo de Santo
Agostinho, soube do prêmio pela gestão da escola e
nem pensou duas vezes, se inscreveu. Com o instinto
competitivo, Thiago mergulhou de cabeça na
experiência. “Foi um momento de extremo
conhecimento. A sensação de ganhar em primeiro

Os estudantes são de escolas públicas estaduais diferentes,
não se conheciam, mas fizeram bonito na competição virtual

lugar é muito boa e até difícil de explicar, ainda mais em
algo de nível tão grande que abrange outros países”,
fala.
Sara Beatriz sempre gostou de programação, de jogos e
tem aulas de robótica. Para ela, participar do prêmio
também serviu como um incentivo para que continue
com os estudos e tendo novas ideias. “Fiquei sem
acreditar, estou muito feliz por te ganho e principalmente
por está representando Pernambuco, foi um orgulho
muito grande ver que nosso esforço foi reconhecido
internacionalmente”, pontua a jovem.
A equipe vencedora também é composta por mais dois
estudantes, um do Rio de Janeiro e um de Curitiba.
Como premiação a equipe recebeu um óculos de
realidade virtual, uma licença do jogo "you deserve", uma
garrafa térmica, e outros objetos. Também ganharam a
oportunidade de um estágio não remunerado em uma
empresa de Miami (para quem fala inglês ou espanhol).
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Sala de aula e deficiência: o estudante Matheus aprende,
ensina e inspira professores e colegas de turma
na EREM Jornalista Trajano Chacon
Jovem tem síndrome de down e é exemplo de determinação na
unidade de ensino
“Não há saber mais ou saber menos: há saberes
diferentes”. A frase é do patrono da educação
brasileira, Paulo Freire, e define bem o trabalho de
respeito à diversidade humana que é executado nas
salas de aula das escolas da Rede Estadual.
Nenhuma deficiência - seja ela física, visual, auditiva,
intelectual, psicossocial ou múltipla - atrapalha a
nossa educação. Aqui, nós aprendemos uns com os
outros. Na educação pública de Pernambuco, o
compromisso com a educação inclusiva é reiterado
diariamente, pois cada indivíduo é de extrema
import ância para o processo de ensino e
aprendizagem não só dentro da escola, mas em
toda a sociedade.

Matheus Vinícius, de 19 anos, tem síndrome de
Down e já sentiu muito com o preconceito e
ignorância por conta da sua condição. O
estudante da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Jornalista Trajano Chacon, situada
no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife,
carrega consigo um histórico de rejeição em salas
de aula de escolas da rede privada da cidade.
S e gu n d o a sua t i a , a e n f er m e i r a S imo n e
Evangelista, Matheus não teve boas experiências
em escolas particulares, o que dificultou a sua
evolução.
“Algumas escolas particulares não queriam aceitar a

Após entrar na rede estadual, Matheus ficou mais sociável, participativo nas atividades da escola, com autoestima melhor
e com um objetivo em mente: entrar na universidade para ser médico veterinário
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matrícula de Matheus por ele ter síndrome de Down.
Algumas davam desculpas, como a superlotação
para 'este público', entre outras. Além disso, quando
ele conseguia uma vaga, a gente percebia que ele
não evoluia. Vivia triste, não queria ir para as aulas, e
chegamos até a nos perguntar se valeria a pena o
investimento, porque o retorno não existia”, detalha
Simone. No início deste ano, a tia do rapaz o
matriculou na EREM e, para a sua surpresa, a história
está tendo um andamento positivo.
“A gente (a família) tinha um certo preconceito com
escola pública, pois achávamos que, custeando a
educação dele numa instituição particular, ele ia ter
um melhor suporte e qualidade de ensino. E hoje eu
posso afirmar com propriedade que não é o
investimento financeiro que vai fazer a escola
abraçá-lo ou não, mas os profissionais que decidem
humanizar esse atendimento. Aqui na Trajano
Chacon os professores acolhem Matheus e se
esforçam diariamente para incluí-lo na sala de aula
com todos os outros alunos”, acrescentou a tia.
Ainda segundo ela, Matheus está mais sociável,
participativo nas atividades da escola, com autoestima
melhor e com um objetivo em mente: entrar na
universidade para ser médico veterinário. “Eu não sei
muito bem como vai ser esse processo, sei que temos

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS
muito trabalho a fazer juntamente com a escola, mas
estamos dispostos a ajudá-lo”. Para dar apoio ao
estudante, que está concluindo o Ensino Médio na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), a avó
Silvia Evangelista o acompanha nas idas à escola e vê
de perto a evolução do neto.
“Com a minha presença ele se sente mais seguro e a
escola foi muito compreensiva em me deixar
esperando para ele não voltar sozinho. Com
Matheus eu estou recapitulando os assuntos das
disciplinas, pois quando chegamos em casa,
revisamos as aulas juntos. Agora, eu também penso
em voltar a estudar e fazer o vestibular”, revela a avó.
Rogério Lima é coordenador pedagógico da EREM e
um grande influenciado por Matheus. Ele defende
que o estudante não só aprende e evolui na escola,
mas ensina e inspira seus colegas de turma e
professores. “Matheus faz parte de uma turma de
adultos, que por diversos motivos deixaram de
estudar. Com todas as suas limitações, ele está na
sala de aula todo santo dia, participa de todas as
atividades e é aluno destaque da turma. Ele nos
ensina que todos nós podemos conseguir qualquer
coisa com esforço e dedicação. As limitações dele
não dificultam as nossas aulas, muito pelo contrário;
nos inspiram a seguir”, acrescenta o educador.

Todos da EREM Trajano Chacon acolheram Matheus e se esforçam diariamente para incluí-lo na sala de aula com todos
os outros alunos
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Estudante deficiente visual volta a estudar
após 19 anos e sonha em entrar na universidade
Denise Gomes, de 34 anos, é aluna da EJA e agora tem sonhos
Deficiente visual, moradora de um distrito da cidade
de Araripina, no Sertão, Denise Gomes voltou a
estudar após 19 anos parada por conta da sua
deficiência visual. Aos 34 anos, a estudante da
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da
Escola Moises Bom de Oliveira, emociona a todos
com seu depoimento sobre acessibilidade e
inclusão, compartilhando a experiência de ser
incluída no processo de ensino e aprendizagem na

“Voltar para a escola mudou a minha vida porque antes
eu não me comunicava com o mundo, e hoje eu consigo
sonhar”, afirmou Denise

unidade de ensino sem discriminação. Natural do
distrito de Morais, a 13 quilômetros do Centro de
Araripina, Denise faz parte de uma família humilde,
onde os pais e as duas irmãs são agricultores. Ela
parou de estudar aos dez anos de idade, quando
perdeu parcialmente a visão. Depois de muitos
procedimentos cirúrgicos na tentativa de reverter o
quadro de uma doença não diagnosticada pelos

médicos, a Denise ficou completamente cega aos 13
anos. Os anos se passaram e a então adolescente
não tinha perspectiva de estudar e muito menos de
entrar para o mercado de trabalho.Aos 29 anos, a
convite de uma vizinha, Denise viu sua vida se
transformar. Ela começou a estudar braille na Escola
Moisés Bom de Oliveira, e com um mês voltou para
a sala de aula em uma unidade de ensino da rede
municipal. Lá, por conta da idade, ela iniciou os
estudos na EJA, e em seguida foi transferida de
volta para a escola estadual, onde está concluindo o
Ensino Médio. Na Rede Estadual, Denise assiste
aula em turma regular, e comemora esse processo
de inclusão que mudou a sua vida. “Em 2019 eu
comprei um celular e o professor que me
acompanha me apresentou a função para cegos,
que lê os textos e as telas, além de contar com um
reglete (instrumento criado para a escrita de braille)
em sala de aula. Dessa maneira eu consigo fazer
todas as atividades, e não senti dificuldade nos
períodos de isolamento nesta pandemia. Voltar
para a escola mudou a minha vida porque antes eu
não me comunicava com o mundo, e hoje eu
consigo sonhar. Quando terminar o Ensino Médio
eu pretendo continuar estudando, entrar numa
f a c u l d a d e e s e g u i r c a r re i r a n a á re a d a
comunicação”, frisou a aluna. A Escola Moises Bom
de Oliveira dispõe de um professor brailista que
auxilia Denise e outro estudante que tem baixa
visão. De acordo com Elma Lúcia Gomes, gestora da
escola, Denise tem a melhor média da escola e
participa de todas as atividades pedagógicas.
“Denise é um exemplo de estudante. É a que mais se
destaca com as melhores médias e as melhores
notas. Ela faz amizade com funcionários, colegas de
turma e é muito lindo ver o respeito que todos têm
por ela. A gente faz questão de incluí-la não
somente na sala de aula, mas em todos os projetos
da escola. Ela sonha em entrar numa universidade e
eu acredito que ela merece essa oportunidade, pois
ela tem muito potencial e capacidade para entrar no
mercado de trabalho”, declarou Elma.
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Professor da Rede Estadual lança livro sobre
automutilação e ideação suicida
Lançamento do título foi realizado na quadra poliesportiva da EREM Simón Bolívar,
em Jaboatão dos Guararapes
O professor e psicopedagogo Sérgio Bezerra, da
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Simón Bolívar, em Jaboatão dos Guararapes,
escreveu mais uma edição do livro “Além do Abismo
- Automutilação e Ideação Suicida”. A obra trata de
um tema muito co mp lexo. Ela nos t raz a
possibilidade de pensar numa sociedade adoecida
onde a depressão, a ansiedade e o estresse têm tido
lugar de destaque, sobretudo em tempo de
pandemia. O autor, que desenvolve um trabalho
pioneiro no estado de Pernambuco, vem realizando
um projeto de resgate da autoestima de jovens com
comportamento autolesivo e ideação suicida,
através de palestras, oficinas e rodas de diálogos.
O lançamento da 2ª edição do livro “Além do
Abismo - Automutilação e Ideação Suicida” foi
realizado na quadra poliesportiva da EREM Simón
Bolívar, no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes.

“Além do abismo” apresenta os perigos do
mundo virtual, das amizades inadequadas e da
falta de diálogo no seio familiar. De acordo com o
escritor, esta obra é um guia que permitirá a
reflexão sobre a forma que devemos enxergar o
outro. “Com uma linguagem objetiva e
adequada a várias faixas etárias, “Além do
Abismo” é um presente a toda sociedade,
sobretudo à família, que necessita de um tempo
para refletir sobre seu papel na conte mporaneidade”, destacou Sérgio.
Para ele, o livro nos alerta sobre a prática da
automutilação como tentativa de aliviar uma dor
emocional. “Esta dor tem, muitas vezes, raízes
profundas que precisam ser identificadas para
de fato o indivíduo compreender as origens de
seus conflitos e conscientemente gerenciá-los”,
observou o professor.

Biografia do Autor
Sérgio Bezerra é servidor efetivo da Rede Estadual de

Educação de Pernambuco, atuando como professor e
gestor escolar há mais de 20 anos. Escritor e
psicanalista em formação, está como gestor da EREM
Simón Bolívar, na qual vem desempenhando um belo
trabalho de reestruturação física e pedagógica na
escola. É casado com Elany Bezerra e pai de três filhos:
Gabrielle Bezerra, Lucas Bezerra e Igor Bezerra.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Pernambucanos ganham bolsa para estudar música
em universidade nos Estados Unidos
Eurico Cosme e Luhan Lucena viajaram em outubro rumo a Luisiana,
nos Estados Unidos
Coincidência ou destino? A resposta para a
pergunta ninguém foi capaz de responder ainda,
mas, na vida dos jovens Eurico Cosme e Luhan
Lucena, um amor em comum pela música fará que
os dois alcem um voo alto. Os pernambucanos, que
estudaram juntos na Escola de Referência em
Ensino Fundamental e Ensino Médio (EREFEM)
Governador Barbosa Lima, tiveram o mesmo
professor na iniciação musical e fazem aniversário
no mesmo dia, agora se preparam para viver mais
uma experiência em comum. Ambos ganharam
uma bolsa para estudar Bacharelado em Música na

Já Luhan, de 18 anos, reside no Coque, localizado na Ilha
de Joana Bezerra, área central da capital pernambucana

Eurico Cosme tem 19 anos e é morador do Alto do Céu,
em Água Fria, na Zona Norte do Recife

Nicholls State University, universidade que fica
localizada no estado de Luisiana, nos Estados
Unidos. Os estudantes embarcaram no dia 5 de
outubro com passagens aéreas custeadas pela
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
(SEE).

Eurico tem 19 anos e é morador do Alto do Céu, em
Água Fria, na Zona Norte do Recife, enquanto
Luhan, de 18 anos, reside no Coque, localizado na
Ilha de Joana Bezerra, área central da capital
pernambucana. Dentre as tantas coincidências que
compõem a história dos jovens músicos, tocar o
mesmo instrumento - o violino - é mais uma delas.
“Já temos uma história de amizade há muito tempo.
Quando nos conhecemos, ficamos amigos sem
saber que a gente tocava o mesmo instrumento, do
amor pela música e que tínhamos aula com o
mesmo professor. Tudo isso nos uniu ainda mais”,
destacou Luhan.
Ambos fazem parte do Conservatório
Pernambucano de Música (CPM) e Eurico, inclusive,
participou do Programa Ganhe o Mundo Musical,
do Governo de Pernambuco, em 2019, quando
viajou ao Canadá para um intercâmbio. “Foi uma
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experiência fantástica e pude sentir o gostinho do
que está por vir, que é estudar música em outro país.
Lá, conheci a música de uma forma diferente e isso
intensificou a minha paixão”, garantiu Eurico.
A bolsa para a universidade americana surgiu
quan do os meninos pa rt i ci pa ra m de uma
masterclass oferecida pelo professor James
Alexander, que veio ao Brasil para dar algumas
aulas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Lá, Eurico e Luhan tiveram a oportunidade de se
apresentar e chamaram a atenção do músico, que
os convidou para aperfeiçoar as técnicas na Nicholls
State University, onde dá aula.
Os estudantes viajariam em 2020, mas a pandemia
atrapalhou um pouco os planos. Tudo no seu
tempo. Após finalizarem o Ensino Médio e
aguardarem passar o período mais crítico da
pandemia, chegou o momento de dar início ao
sonho. “É meu sonho viver de música. Existe um
mundo muito grande lá fora e o que vamos viver nos
Estados Unidos é uma parte grandiosa de tudo. Vai
ser magnífico”, pontuou Eurico. “É o que eu amo
fazer desde muito pequeno. Sei que essa
oportunidade irá abrir novas possibilidades para
mim. Quero extrair ao máximo todo conhecimento
que conseguir”, complementou Luhan.
No dia do e mbar que , os jove ns e st avam
acompanhados dos pais, irmãs e tios. Além da
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saudade em comum, outro sentimento unânime
compartilhado pelos familiares era o de orgulho.
“É um motivo de muita alegria ver meu filho
realizando uma conquista desse tamanho. Era
algo que ele queria tanto e conseguiu”, destacou
Elaine Maria, mãe de Eurico. O pai, Edmilson da
Silva, co mp lemen to u: “ É um orgulho sem
tamanho. É muito gratificante ver tudo o que meu
filho tem conquistado. Fico muito orgulhoso dele.”
Lúcia Lucena e Gleykson Ferreira, pais de Luhan,
também compartilham da mesma emoção. “É o
resultado do trabalho dele, porque ele sempre foi
muito dedicado e capaz. Sabemos que é o
caminho que ele quer seguir na vida, e quando a
gente faz o que gosta é muito especial”, disse
Gleykson. “ Estamos muito felizes de vê-lo
crescendo na área que sempre quis. A saudade já é
grande, mas é um sonho que ele está realizando e
estamos aqui para apoiar sempre”, emendou
Lúcia.
Quem também está em festa pela conquista dos
jovens é Rose Hazin, gestora do Conservatório
Pernambucano de Música (CPM). “Ter dois de
nossos alunos aceitos em uma universidade dos
Estados Unidos, e com bolsa, nos faz ter a certeza
do trabalho que, há 91 anos, desenvolvemos no
CPM. Conhecemos a dedicação e a luta deles e
estamos muito felizes”, arrematou.

A bolsa para a universidade americana surgiu quando os meninos participaram de uma masterclass oferecida pelo
professor James Alexander
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Dia do Professor: Edileuza trabalha as habilidades dos
seus alunos da EJA e acolhe sujeitos autônomos
Docente fez com que estudantes da modalidade retomassem a autoestima e se
apropriassem de seus talentos
Para a professora Edileuza Rodrigues Reis, é papel
do educador ter sensibilidade para identificar nos
alunos as suas habilidades. Docente da Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM) Luiz Rodolfo
de Araújo Júnior, situada em Abreu e Lima, Região
Metropolitana do Recife, ela vem realizando um
trabalho contínuo nos estudantes de
fortalecimento da autonomia de cada, respeitando
as suas especificidades e valorizando suas
potencialidades. Edileuza bebe da fonte de Paulo
Freire, e coloca em prática no chão da escola a
máxima de que não há saber mais ou saber menos;
há saberes diferentes.
Edileuza é natural do Amazonas e professora desde
2012. Em 2019, ingressou para o corpo docente da
EREM e em 2020 assumiu três turmas da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), onde ensina as
disciplinas de Inglês e Empreendedorismo/Projeto
de Vida. Com seus alunos, Edileuza faz educação e
revolução. Atenta aos projetos anteriores das
turmas, ela percebeu a baixa autoestima dos alunos
e que muitos possuíam diversos talentos que
deveriam ultrapassar os muros da escola. Devido a
pandemia, a maioria dos estudantes, que são, em
sua maioria, adultos e idosos, ficou desempregada.
Foi aí que os ensinamentos freirianos fizeram toda a
diferença na vida dela e dos discentes.
“Naquela sala, eu enxerguei diversos talentos. Mas,
muitos dos trabalhos que esses estudantes faziam,
morriam ali na escola. Com esse número alarmante
de desempregados, eu só reconheci e trabalhei as
habilidades de cada um. Fizemos um projeto de
empreendedorismo onde os ensinei, inclusive, a
acessar a Internet e assistir às aulas online. Nos
encontros, levei diferentes palestrantes, como uma
consultoradoSebrae,epequenos
empreendedores. A autoestima deles era tão baixa
queelesnãosereconheciamcomo
empreendedores. Achavam essa palavra muito

Edileuza é natural do Amazonas e professora desde 2012

distante da realidade deles”, conta Edileuza.
Após as aulas e as injeções de ânimo da professora,
a turma mudou. Hoje, segundo a educadora, cerca
de dez alunos sustentam as suas famílias com os
seus próprios negócios. “Para você ter ideia, na
minha turma tem pizzaiolo, tem artesão, costureira.
Tenho até aluno que ganha em dólar produzindo
conteúdo para o YouTube. Uma aluna que sofria
com a violência doméstica hoje tem seu próprio
ateliê e confecciona fardamentos para empresas.
Eles se apropriaram dessa palavra “empreendedor”
e hoje sabem que podem ser o que quiserem. Eu
tenho muito orgulho dessa turma. Esses alunos
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sabem hoje que são protagonistas das suas vidas,
donos de si e de seus negócios”, detalha.
O trabalho de Edileuza é reconhecido entre todos
os estudantes, pela gestão da escola e pela
imprensa. Para ela, que é uma grande apaixonada
pela educação e por Paulo Freire, sensibilidade é o
segredo. “É papel do professor trabalhar os projetos
de vida dos estudantes, identificar suas habilidades
e potencializá-las por meio de estímulos. A gente
não pode somente fazer o que está no currículo; a
educação vai além dos muros da escola, das bancas,
da sala de aula. São vidas, são realidades diferentes
naquele espaço. Quando piso na sala de aula, eu
vejo dezenas de talentos, e não apenas estudantes.
E é meu dever descobrir, ampliar e valorizar cada

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

aluno”, pontua a professora.
“O estudante, principalmente o da EJA, acha que o
professor está acima dele. E eu reforço que não é
assim. Que eu sei de uma coisa, mas ele sabe de
algo que eu ainda não conheço também. Eu
também demorei a concluir meus estudos. Fui
alfabetizada por um tio, entrei na escola aos 11 anos
de idade, e comecei a graduação aos 30. Ser
professor é ter a sensibilidade de encontrar as
habilidades de seus alunos e de educar, de praticar
a ideia de que aquele espaço é de troca. E o meu
grande propósito é não deixar nenhum estudante
para trás, independentemente da idade, da
c o n di ç ã o s o c i al , raç a, ou qu a l qu e r outra
especificidade”, conclui Edileuza.

“Meu grande propósito é não deixar nenhum estudante para trás, independentemente da idade, da condição social,
raça, ou qualquer outra especificidade”, afirmou a professora
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ETE Dom Bosco vence em duas categorias do
Prêmio Destaque Educação
Esta é a segunda vez que a unidade de ensino é destaque na premiação, que é
realizada em território nacional
Dois projetos da Escola Técnica Estadual (ETE) Dom
Bosco, localizada no bairro de Casa Amarela, Zona
Norte do Recife, foram campeões em duas
categorias distintas no Prêmio Destaque Educação,
da Educa Week 2021. O resultado final foi divulgado
em outubro, durante a Educa Week, e foi
transmitido pelo YouTube.
Esta é a segunda vez que a unidade de ensino vence
a premiação, já que em 2020 a escola trouxe para
Pernambuco o prêmio da categoria Inovação. Nesta
edição, a ETE terminou em primeiro lugar na
categoria Orientação Educacional e, em segundo
lugar, na categoria Gestão Educacional.
À frente da gestão há menos de dois anos, Andréa
de Kássia comemora o feito das equipes envolvidas.
“Este prêmio é motivo de muita alegria e gratidão,

pois apesar dos desafios enfrentados pela unidade
de ensino, conseguimos provar diariamente que
uma educação de qualidade com equidade é
possível”, comentou a gestora da escola.
“Um outro sentimento é o de reconhecimento do
trabalho desenvolvido pelo professor de apoio de
gestão, Ricardo Francisco da Silva, que trabalha de
forma incansável nesta unidade de ensino,
acreditando que é possível sempre fazer mais e
melhor”, afirmou Andréa sobre o professor
responsável pelos dois projetos vencedores.
Ricardo garantiu a premiação de uma bolsa de
100% no curso “O professor da era digital”, do
ITEDUC.
O primeiro lugar foi garantido pelo projeto “Núcleo de
Palestras RICOSABERES: transformando e impactando

Primeiro lugar foi garantido pelo projeto “Núcleo de Palestras RICOSABERES: transformando e impactando vidas através
do conhecimento”
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Na categoria Gestão Educacional, o projeto “Embaixadores de Turmas” ficou em segundo lugar nacional

vidas através do conhecimento”, cuja ideia é fazer que
os estudantes enfrentem as dificuldades da oralidade
e participem de formações, através de masterclass
remotos e presenciais, trabalhando múltiplas
competências, transformando-os em palestrantes
juvenis, obtendo resultados positivos com o intuito de
atuarem em dois projetos: #Qualificapais e Business
Conversation.
Na categoria Gestão Educacional, o projeto
“Embaixadores de Turmas” ficou em segundo lugar
nacional. Esta ação tem o objetivo de formar
embaixadores com uma visão sistêmica, holística e
crítica e atitude cidadã, formando-os e envolvendo-os
em campanhas de responsabilidade socioambiental
no âmbito interno e externo da escola.
A ideia do projeto consiste em preparar os estudantes
para pensar globalmente, mas agir localmente, através
de projetos sociais, como o “Natal Feliz”, que arrecada
alimentos para formação de cestas básicas para serem
doadas a famílias necessitadas do Recife; “Fazer uma
Criança Feliz”, com arrecadação de brinquedos para
doação em instituições carentes onde a escola
encontra-se localizada; “Enxoval Solidário”, que
contempla gestantes carentes da cidade do Recife;
“Junho Vermelho”, que incentiva a doação de sangue
da comunidade escolar; e “Setembro Amarelo”, que
promove palestras sobre saúde mental e suicídio.

Sobre o Prêmio Destaque Educação - A premiação foi
criada para identificar e reconhecer experiências de
sucesso no âmbito da educação, realizadas em prol da
melhoria do aprendizado e da vida dos estudantes, pais
e funcionários no ambiente escolar. Nesta edição, o
projeto “Cine Debate”, desenvolvido pela ETE Senador
Wilson Campos, localizada em Paudalho, na Zona da
Mata Norte, também foi classificado para a final da
categoria Ensino Médio. Desenvolvido pela professora
Mércia Queiroz, o projeto de produção audiovisual trata
de uma ação que visa a reflexão de temáticas
fundamentais para a construção do pensamento crítico
e das próprias ideias, visando a ampliação do repertório
sociocultural, a promoção do acesso a produções
audiovisuais de relevância literária, histórica, filosófica,
artística e científica e social. O Cine Clube, por sua vez,
para além da apreciação e a crítica cinematográfica,
visa ainda a produção audiovisual, atribuindo aos
estudantes o papel de agentes.
“Quando o reconhecimento de nossa prática toma uma
proporção para além do chão da escola, a meu ver,
significa uma possibilidade de expandir nossa forma de
vivenciar o processo de ensino-aprendizagem.
Também desperta uma sensação de firmeza de que o
trabalho desenvolvido tem cumprido com o propósito
de construção do ensino público democrático e de
qualidade”, ponderou Mércia.
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GRE Metropolitana Sul lança app sobre educação inclusiva
Trabalho visa disseminar a modalidade de ensino com mais praticidade para as
escolas jurisdicionadas
A Ge rê n c i a Re g ion a l de Edu c aç ão ( G R E)
Metropolitana Sul lançou, em outubro, um aplicativo
que vem ajudar na comunicação acerca da educação
inclusiva praticada nas escolas da Rede. Intitulado
“Help Me”, o app contém orientações e informações
sobre as legislações que garantem a inclusão de
estudantes com deficiência nas salas de aula, além de
outras funções. O aplicativo já está disponível e pode
ser usado em smartphones com o sistema
operacional Android, e nos demais aparelhos de
celular, computador e tablets.
A iniciativa de criar o “Help Me” é do técnico
pedagógico Oberdan Mota, responsável por garantir
ações de educação inclusiva nas escolas da GRE.
Segundo ele, ao todo, 95 unidades de ensino
jurisdicionadas comportam mais de mil alunos com
deficiência. E devido a este grande número, ficava
difícil repassar informações para todas as escolas e
educadores sobre a modalidade de ensino. “Os
professores e equipes gestora se queixavam, queriam
ter as orientações da Rede mais acessível sobre a
conduta com esses estudantes, e eu sozinho não dava
conta. Foi então que pensei em criar algo que todos
pudessem ter acesso de maneira mais prática”.

Em parceria com a Escola Técnica Estadual (ETE) Luiz
Alves, do Cabo de Santo Agostinho, concretizar esse
sonho foi possível graças ao curso técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da escola. “Uma equipe
de dois professores e três estudantes construiu o app,
que só vem para agregar e disseminar informações
com mais brevidade possível. Com este trabalho,
esperamos amenizar as demandas, bem como levar
essas informações para serem replicadas com o intuito
de enfatizar a garantia da inclusão de todos os
estudantes”, disse Mota.
Para o estudante e um dos criadores do aplicativo,
José Nunes, o processo de criação também foi de
aprendizagem para o grupo. “A nossa equipe se
dividiu em duas para criar o app, sendo uma
responsável pelo aplicativo de celular, e outra
responsável pela criação do site. Foi uma experiência
desafiadora, e eu tenho certeza que este trabalho
ajudará muitas pessoas assim como ajudou todos os
participantes a agregarem conhecimento”, detalhou
o aluno.

Iniciativa de criar o “Help Me” é do técnico pedagógico Oberdan Mota, responsável por garantir ações de educação
inclusiva nas escolas da GRE
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GRE Mata Norte realiza lançamento
do 1º Livro de Receitas da Alimentação Escolar
No exemplar constam 52 receitas adaptadas aos gêneros que estão disponíveis na
merenda dos estudantes
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), através
da Gerência Regional de Educação (GRE) Mata
Norte, realizou o lançamento do primeiro Livro de
Receitas da Alimentação Escolar. No exemplar
constam 52 receitas adaptadas aos gêneros
alimentícios que estão disponíveis na merenda dos
estudantes. O evento foi realizado na Federação
dos Trabalhadores Rurais (FETAPE), localizada em
Carpina, na Zona da Mata, e reuniu gestores de
escolas, profissionais da merenda, além de
convidados.

GRE Mata Norte, Daniele Elisa; e a merendeira da
Escola Estadual Paula Frassinetti, Flávia Maria.

Participaram da mesa de abertura a gestora da GRE
Mata Norte, Edivânia Arcanjo; a nutricionista da
SEE, Natália Castro; a secretária executiva de
Educação Integral e Profissional, Maria Medeiros; a
secretária executiva de Desenvolvimento da
Educação, Ana Selva; a coordenadora da CGAF
Mata Norte, Auzenita Maria; a gestora da EREM
Jaime Coelho, Maria Valdilene; a nutricionista da

A nutricionista Daniele Elisa, com apoio da
encarregada Patrícia Manuelle, reuniu preparações
de todas as escolas e deram vida ao livro. Algumas
receitas surgiram nas próprias unidades de ensino,
sendo adaptadas aos gêneros que estavam
disponíveis na alimentação escolar. “Como
nutricionista que acompanha as merendeiras da
GRE Mata Norte, eu me sinto completamente cheia

O Projeto do livro surgiu durante a pandemia em
um momento de dificuldades onde os alunos
estavam voltando aos poucos para o convívio
escolar. Como forma de atraí-los, as merendeiras
começaram a inovar as preparações, mesmo com
todas as dificuldades enfrentadas no momento.
Usaram a criatividade e transformaram os gêneros
fornecidos na alimentação escolar em novos pratos.

Evento foi realizado na Federação dos Trabalhadores Rurais (FETAPE) e reuniu gestores de escolas, profissionais da merenda,
além de convidados
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de orgulho por acompanhar essa inovação na
mere nd a es co lar, p ois d ia r ia m ent e era
s u r p re e n d i d a co m a s re ce i t a s c r i a d a s e
desenvolvidas nas escolas. Nós que
acompanhamos de perto as merendeiras sabemos
que não se trata apenas da execução de um prato,
conseguimos ver o cuidado, o carinho e a dedicação
delas para com o aluno da escola. As merendeiras
são pessoas respeitadas e queridas por eles. A
minha experiência é realmente de gratidão,
admiração e respeito por cada uma delas”, declarou
Daniele.
De acordo com Edivânia Arcanjo, a intenção do
projeto é reconhecer o trabalho dos profissionais da
merenda a cada seis meses com o lançamento de
uma nova edição. “Dentro da instituição a gente
sabe que existem diferentes atores e a merenda tem
um papel fundamental no processo de ensinoaprendizagem. A merenda é muito importante
tendo em vista a necessidade de muitos estudantes
carentes e nada melhor do que inovar em cardápios
para que os estudantes aceitem e se sintam bem. A
gente sabe que a fome não proporciona a
a pre ndi zage m a de qua da, e o aluno bem
a li me n t a do c ons eg u e a pre n de r com mais
facilidade. Então, reconhecer o trabalho desses
profissionais é muito importante porque eles
desempenham um trabalho fundamental dentro da
escola cuidando da alimentação e da saúde dos
nossos estudantes. O sucesso dessa edição está
sendo tão grande que nós vamos lançar uma nova
edição a cada seis meses para poder contemplar
novas receitas de outros profissionais da merenda”,
considerou.
Na ocasião, foram entregues os livros aos
representantes de cada escola e o certificado de
honra ao mérito a cada profissional da merenda,
além de realizar uma homenagem a eles fazendo
referência ao seu dia, que foi comemorado no dia
30 de outubro. Ainda foram disponibilizados 60
cópias, sendo 40 para distribuição entre as escolas
envolvidas e 20 para convidados. Para degustação
dos convidados, cada escola apresentou um prato
que está no livro, como Pudim de Pão; Bolo de Fubá;
Bolo de Batata Doce; Brownie de Banana; Lasanha
de Bolacha Cream Cracker; Cuscuz de Frigideira;

Foram entregues os livros aos representantes de cada
escola e o certificado de honra ao mérito a cada
profissional da merenda

Torta de Arroz; entre outros.
Merendeira há três anos na Escola Estadual Paula
Frassinetti, Flávia Maria se dedica ao máximo para
aprimorar o cardápio dos estudantes. “Eu cozinho
com muito amor e carinho. Quando eu vou cozinhar
para os estudantes da minha escola e vejo que eles
gostaram do prato, eu fico mais motivada a
continuar fazendo o meu trabalho com dedicação.
Eu não esperava que a minha receita seria
selecionada neste livro, quando eu vi que ela estava
entre as classificadas, fiquei muito feliz e
emocionada com esse reconhecimento”, destacou.
“A merenda é um item fundamental para a escola
tanto do ponto de vista nutricional quanto do
social”, ressaltou Ana Selva. “Durante a pandemia, a
merenda foi uma questão muito colocada pelas
famílias sobre a sua necessidade e a sua
importância. A mudança na merenda no Estado de
Pernambuco vem causando uma revolução que
deixa as pessoas perplexas, principalmente quem
faz acontecer, que são os profissionais da merenda.
Então, esse é um momento de consolidação que
avança cada vez mais, que vai além do que estava
previsto, efetivando de forma concreta um
momento de realce profissional muito importante
para todos”, finalizou.
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Estudantes da Rede garantem ouro na ONHB 2021
Este foi o primeiro ano em que os 10 alunos que formam o grupo “Força Jovem”
participaram da competição nacional
Em Tabira, no Sertão do Estado, 10 estudantes da
Escola Pedro Pires Ferreira foram premiados com
medalha de ouro na Olimpíada Nacional em
História do Brasil (ONHB) 2021. Juntos, os alunos
formam a equipe Força Jovem e passaram pelas
seis fases online da 13ª edição da competição, que
teve início em maio, sob a orientação do professor
Marcos Vinícius.
De acordo com a organização da ONHB, a região
No rd e s te fo i a q u e m a i s s o m o u e q u i p e s
medalhistas: um total de 57. E deste número, 17
vieram para Pernambuco, que foi o estado com
maior número de equipes medalhistas.

Para se prepararem para as provas, os estudantes
recorreram às aulas do Educa-PE, disponíveis no
YouTube, sobre temas relacionados à História do
Brasil e utilizaram livros didáticos, revistas e artigos
científicos, além de realizar revisões baseadas nas
edições anteriores na ONHB.
O p ro fe s s o r d e h i s t ó r i a M a rco s V i n í c i u s
acompanhou a equipe ao longo dos seis meses de
competição e pontuou sobre a importância da
Educação. “Acredito que o professor tem o dever
de promover uma educação de qualidade para,
juntos, construirmos uma sociedade justa,
democrática e inclusiva”, afirmou.

Além de estudos em grupo, equipe contou com as aulas do Educa-PE para a preparação da competição
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Equipe da Escola Pedro Pires Ferreira, sob a orientação do professor Marcos Vinícius, passou pelas seis fases da ONHB

“Participar da olimpíada foi uma experiência
extraordinária! Conforme íamos avançando na
disputa, a dificuldade ia aumentando e, como foi
nossa primeira vez participando, não sabíamos o
que esperar. Estamos muito felizes em representar
não só a nossa escola, como também o município
de Tabira na competição”, contou Maria Eloisy, que
assim como todo o restante da equipe está no 1º
ano do Ensino Médio.
Ainda de acordo com a jovem de 16 anos, a vitória é
resultado de um trabalho realizado em grupo.
“Devemos nossa vitória tanto aos participantes,
que se empenharam muito, como ao nosso
professor orientador, que nunca desistiu ou
desacreditou de nós. Assim como também
merecem os créditos a coordenadora pedagógica

e a gestão da escola, que nos apoiou em cada fase
alcançada”, agradeceu.
Para Edilene Lopes, que está à frente da gestão da
unidade de ensino desde 2005, o incentivo à
participação de estudantes em competições
estimula o processo de ensino-aprendizagem,
além de fortalecer possíveis carreiras futuras. “A
participação na ONHB tem ajudado os estudantes
a descobrir mais sobre a História do Brasil, onde
esses saberes são potencializados através da
leitura, escrita, debate e reflexões na participação
da referida olimpíada. Esse incentivo também faz
com que os participantes desenvolvam o interesse
pela disciplina e, futuramente, venham a ser um
profissional da área de conhecimento”, refletiu
Edilene.

Sobre a Olimpíada - Em 2021, a ONHB recebeu inscrições de 9,3 mil equipes formadas por alunos dos
8º e 9º anos do Fundamental e do Ensino Médio. A competição teve início em maio com a realização
de seis fases online, em que os participantes realizaram tarefas e responderam a questões de múltipla
escolha.
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SEE promove Concurso Professor Autor
Certame tem como objetivo selecionar materiais de apoio multimídia, produzidos
pelos professores e professoras da Rede Estadual
O concurso Professor Autor é uma iniciativa da
Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE)
que tem o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento
dos profissionais através do estímulo à produção de
ma t e ri al di dá t i c o para uso como re cu rs o
pedagógico por docentes e discentes da rede. As
inscrições foram feitas através do site da SEE
(www. educacao. pe. gov. br). Os docentes já
inscritos nas edições anteriores devem atualizar
seus dados para participar.
O concurso tem como objetivo selecionar materiais
de apoio multimídia, produzidos pelos professores
e professoras da Rede Estadual, para serem
disponibilizados virtualmente a fim de subsidiar
docentes e estudantes dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
Serão contemplados os seguintes componentes
curriculares: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso, Arte,
Educação Física, Língua Inglesa, Espanhol, Biologia,
Física, Sociologia e Filosofia. Para submeter os
materiais, que são Slides ou Videoaula, o candidato
deve acessar a plataforma do concurso com login e
senha cadastrados, até o dia 18 de janeiro de 2022, e
anexar os arquivos conforme critérios especificados
no regulamento.
Os professores devem submeter os materiais de
apoio multimídia acompanhados dos resumos
descritivos. Na categoria Videoaula, o candidato
deverá criar uma conta no Youtube, fazer upload do
vídeo, com no mínimo dez minutos e no máximo 15,
e deixar no perfil fechado. No momento do envio,
ele deve anexar o resumo descritivo e o link para o
acesso da videoaula.
Já na categoria Slide, o candidato deverá inserir o
resumo descritivo e anexar o arquivo, que deve ter,
no mínimo, 25 slides e, no máximo, 40, com a
extensão PPT, PPTX, ou ODP, no tamanho de 10MB.
O resumo descritivo para todas as categorias deve
conter, no máximo, 5 mil caracteres (incluindo
espaços), bem como seguir as orientações
disponíveis no site da SEE.

Concurso

PROFE SOR
AUTOR
4ª EDIÇÃO
Cada candidato pode submeter até 20 tópicos
(assuntos/conteúdos) diferentes, sendo até cinco
Videoaulas para o Ensino Fundamental e até cinco
Videoaulas para o Ensino Médio; e até cinco Slides
para Ensino Fundamental, e até cinco Slides para o
Ensino Médio. Ao finalizar o envio, o docente estará,
automaticamente, concordando com as regras do
concurso dispostas no regulamento. Os trabalhos
serão julgados por comissões especiais de
avaliação e julgamento, compostas por membros
de cada área de conhecimento, com a finalidade de
atender todos os componentes curriculares. Nos
critérios de avaliação, estão: criação, uso de
multimídia, coerência e cobertura.
Ao participar do concurso, os candidatos autorizam
expressamente desde já, sem ônus ou restrições de
qualquer natureza, a publicação, reprodução do
conteúdo dos materiais de apoio, pela SEE ou por
terceiros; o uso e exibição da imagem, publicação, a
reprodução e exposição do conteúdo das
videoaulas produzidas pela SEE ou por terceiro, de
modo a permitir que outros visualizem, utilizem,
compartilhem, remixem, adaptem ou criem vídeos
derivados, mesmo que para uso com fins
comerciais, contanto que seja dado crédito pela
criação original.
O primeiro colocado em cada tópico dos
componentes curriculares receberá prêmio no valor
unitário de RS 1 mil.
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GEPAF realiza seminário de Ações Pedagógicas
em Arte para todas as 16 GREs
Objetivo do encontro foi socializar processos de construções pedagógicas
A Secretaria Executiva de Desenvolvimento da
Educação, através da Gerência de Educação dos
Anos Finais do Ensino Fundamental (GEPAF),
promoveu o II Seminário de Ações Pedagógicas em
Arte para professores e técnicos de arte das 16
Gerências Regionais de Educação, estudantes,
professores de Arte de diversas instituições
educacionais. O tema abordado foi “Processos e
construções em sala de aula-2020/2021”. O
encontro, que aconteceu em novembro, foi
transmitido pelo canal do YouTube da Secretaria
Executiva de Desenvolvimento da Educação –
SEDE.
O objetivo do encontro foi socializar processos de
construções pedagógicas. Na programação, houve
pela manhã a palestra de abertura com a temática "O
grupo Totem e a Pedagogia da Performance" com o
Professor Mestre Fred Nascimento, diretor e
fundador do Grupo de Teatro Totem. Em outro
mo mento h ou ve ra m mesas te mátic as por
linguagens artísticas, um momento voltado para a

socialização das práticas docentes em sala de aula no
componente curricular Arte.
"O seminário em Arte reconhece e valoriza o apreciar,
o contextualizar e o fazer artístico de maneira prática,
oferecendo o diálogo das diversas linguagens
artísticas dentro do contexto escolar/institucional,
criando condições de trocas docentes face às
peculiaridades das linguagens da Arte e do que rege
o Currículo de Pernambuco sobre o Componente
Curricular", afirmou Shirley Malta, gerente da GEPAF.
Rafaella Cavalcante, técnica de Arte da GEPAF,
ressaltou que este foi um importante momento de
fortalecimento. “O Seminário é um momento de
trocas e de construção de conhecimento científico no
campo da Arte/ Educação, possibilitando o
fortalecimento do entendimento de arte como
conhecimento construído ao longo da existência
humana e que se mantém como necessidade
fundamental para o desenvolvimento integral da
pessoa”, finalizou.
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Estudantes da Rede Estadual realizam
provas do SAEB e SAEPE
Aplicação da avaliação do SAEB irá auxiliar as redes e escolas fornecendo subsídios
que contribuam para a ampliação da qualidade, equidade e eficiência do ensino
Dando a largada para a aplicação das avaliações
externas em Pernambuco, em novembro algumas
regiões do Estado iniciaram as aplicações das provas
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
como as Gerências Regionais de Educação (GREs)
Mata Centro, Mata Norte e Sertão Central. Todas as
GREs restantes iniciaram a aplicação da prova ainda
no início deste mês. Até o dia 10 de dezembro de 2021,
cerca de 123 mil estudantes de 874 escolas realizaram
as provas do SAEB.
A aplicação da avaliação do SAEB, realizada a cada dois
anos no Brasil pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), auxilia as
redes e escolas fornecendo subsídios que contribuem
para a ampliação da qualidade, equidade e eficiência do
ensino, oferecendo subsídios para os gestores e redes
elaborarem, monitorarem e aprimorarem suas políticas
educacionais.

Nesta edição do SAEB, foram disponibilizados
questionários contextuais, um modelo eletrônico que
foi destinado aos docentes da Educação Infantil e para
os 27 secretários estaduais de educação do País e
também para os secretários municipais de educação,
que visam analisar o contexto socioeconômico dos
estudantes.
Esses diagnósticos são oriundos das aplicações de
forma censitária de testes de Língua Portuguesa (leitura)
e Matemática, aplicados aos estudantes dos 5ºs e 9ºs
anos do Ensino Fundamental e nos 3ºs anos do Ensino
Médio, para as redes públicas de ensino e uma pequena
amostra da rede particular. O SAEB 2021 avaliou ainda
de forma amostral, o 2º e 9º ano do Ensino
Fundamental em Ciências Humanas e Ciências da
Natureza de escolas públicas e particulares.
A Secretaria de Educação e Esportes do Estado, por
meio da Gerência de Monitoramento de Avaliação e

A GAMPE mobilizou equipes de formadores para irem até as escolas realizar um trabalho a fim de explicar para os
estudantes qual o objetivo e a importância dessa avaliação
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Políticas Educacionais (GAMPE), mobilizou equipes
de formadores para irem até as escolas realizar um
trabalho a fim de explicar para os estudantes qual o
objetivo e a importância dessa avaliação dentro das
políticas educacionais do Brasil.
“Precisamos, portanto, a partir deste diagnóstico, que
essas avaliações nos trarão, sobretudo, durante esses
desafiantes anos de ensino remoto devido à
pandemia do Covid-19, focar no resgate das
aprendizagens dos estudantes que ainda não
consolidaram seus processos de aprendizagens de
forma significativa”, considerou o gerente da GAMPE,
Dionísio Júnior.
Paralelo à aplicação das provas do SAEB, o Sistema
de Avaliação de Pernambuco (SAEPE) foi aplicado
pela primeira vez neste ano, nos dias 06 e 07 de
dezembro, para as turmas dos 2ºs, 5ºs e 9ºs anos do
Ensino Fundamental, e 3ºs e 4ºs ano Normal Médio. A
avaliação é composta por questões de Língua
Portuguesa e Matemática, possui duração de 2h30, e
é aplicada para alunos de escolas públicas municipais
e estaduais de Pernambuco. Os gestores e
professores das séries avaliadas também participam
de ambas as avaliações com o preenchimento dos
questionários que visam coletar informações sobre o
funcionamento das redes e escolas.
Por meio de testes e questionários, a avaliação
reflete os níveis de aprendizagem demonstrados
pelo conjunto de estudantes. Esses níveis são

Aplicação da avaliação do SAEB é, realizada a cada dois
anos no Brasil pelo Inep

descritos em escalas de proficiência para cada uma
das áreas e etapas avaliadas. Os resultados de
aprendizagem apurados no SAEB e SAEPE,
juntamente com as taxas de aprovação, reprovação
e abandono, aferidas no Censo Escolar, compõem o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) e o Índice de Desenvolvimento da Educação
de Pernambuco (IDEPE), indicador de qualidade da
educação pública estadual.
“Vamos acolher as avaliações externas para aferir o
diagnóstico das nossas redes de ensino e colocar a
educação de Pernambuco, mais uma vez, como
destaque nacional”, frisou Dionísio.

Por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes
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Visita às escolas da Rede Estadual encerra encontro Regional
de Coordenação das Ações da Educação Básica
EREM Ageu Magalhães e ETE Dom Bosco deram um exemplo de Educação
Integral para gestores do MEC
Em novembro, o secretário de Educação e
Esportes, Marcelo Barros, em companhia dos
representantes do Ministério da Educação
(MEC), Conselho de Secretários de Educação
(Consed), União dos Dirigentes Municipais de
Educação de Pernambuco (Undime), visitaram
escolas da Rede Estadual com o objetivo de
explorar o modelo e xemplar de Educaçã o
Integral de Pernambuco. A visita encerrou o
Encontro Regional de Coordenação das Ações
da Educação Básica, realizado em Boa Viagem,
Zona Sul do Recife.
Os gestores visitaram a Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Ageu Magalhães e, em

seguida, a Escola Técnica Estadual (ETE) Dom
Bosco, ambas situadas no bairro da Tamarineira,
Zona Norte do Recife. Nas duas, os convidados
foram recepcionados pelos estudantes, que
apresentaram as dependências, projetos e
dinâmica das unidades de ensino.
Renato Brito, diretor de formação docente do MEC,
elogiou a Educação Integral de Pernambuco. “É um
modelo que com certeza outras regiões do País
podem se espelhar. O propósito do Ministério
quando vai conhecer esses modelos é justamente
para se fazer um mapeamento mais claro da
realidade. É saber o que elas fazem de positivo que
pode ser compartilhado com outras escolas. A
gente vê um envolvimento aqui de diferentes níveis

Convidados foram recepcionados pelos estudantes, que apresentaram as dependências, projetos e dinâmica
das unidades de ensino
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“Acredito que é muito importante a gente realizar um evento de forma colaborativa, através do diálogo, com debate
franco e técnico e sem questões ideológicas”, disse o secretário Marcelo Barros

de gestão, e isso, com certeza, reflete nos demais
componentes e estruturas das escolas”, declarou.
O primeiro momento de encerramento do evento
aconteceu no Hotel Malibu, em Boa Viagem, na
Zona Sul do Recife. O encontro deu continuidade às
discussões e consolidação das propostas de
iniciativas, boas práticas e priorização da educação
básica no Brasil. O evento foi realizado pelo
Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed) e União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco
(UNDIME), em parceria com a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) e com a
Secretaria de Educação do Recife.
Helber Vieira, secretário adjunto da secretaria de
educação básica do Ministério da Educação (MEC),
falou sobre a importância de realizar um evento
com discussões pertinentes para a educação

brasileira. “As pessoas que estiveram aqui nesses
dois dias, são pessoas que dedicaram tempo,
esforço e intelectualidade, pensando em servir a
milhões de crianças que realmente precisam que a
gente se importe com elas, especialmente em um
momento tão delicado da educação brasileira
impactada pela pandemia”, reiterou.

“Acredito que é muito importante a gente realizar
um evento de forma colaborativa, através do
diálogo, com debate franco e técnico e sem
questões ideológicas. Com todas as dificuldades
que a gente sabe que tem a educação pela questão
da pandemia, mas é dessa forma que a gente vai
construir uma educação cada vez melhor,
precisando enfatizar a questão colaborativa de
todos que vivem e respiram a educação”, frisou o
secretário de Educação e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros.
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Estudantes da Rede são aprovadas em universidades
internacionais
Para custear taxas e serviços não inclusos na bolsa, estudante arrecada fundos
pela internet
Além de ter um curso superior em sua formação
acadêmica, muitos estudantes almejam que esta
graduação seja realizada em terras estrangeiras.
Aproveitar a universidade enquanto está conhecendo
outra cultura, abrindo diversas janelas de
oportunidades, é o sonho de grande parte dos jovens.
Uma pesquisa realizada em 2018 mostrou que mais
de 50 mil brasileiros saíram do país para cursar uma
graduação naquele ano, crescendo 40% em relação a
2017.
Este era um sonho “adormecido” de Luíse Caroline,
estudante de 18 anos, que foi aprovada em 7
universidades do Canadá, além de ingressar no curso
de Administração na UFRPE por meio da nota
adquirida no Enem. A jovem concluiu Administração
na Escola Técnica Estadual (ETE) Advogado José
David Gil Rodrigues, localizada em Jardim Jordão, no
município de Jaboatão dos Guararapes.
Luíse estudou em escola privada durante todo o
ensino fundamental e entrou na ETE em 2017. Mas o
que ela não esperava é que ali iniciava-se uma nova
fase de sua jornada. “Só consegui me encontrar de
verdade na ETE. Percebi o mundo real, pude conviver
com pessoas e histórias muito diferentes da minha,
envolver-me em projetos, desenvolver ideias ao
mesmo tempo em que crescia como ser humano e
fazia amigos para a vida inteira. Não pude fazer o
PGM e isso me deixou muito abatida. Mas, em
compensação, me deu força para realizar um sonho
que eu achava estar adormecido”, explicou.
Durante a pandemia ela começou a pesquisar o que
precisaria fazer para estudar fora do país, enquanto
estudava para o Enem. “Tive a ajuda indispensável
dos meus professores, que sempre me ajudaram
desde o primeiro ano. Depois de meses de
preparação, pesquisas, provas e entrevistas on-line,
eu consegui ser admitida em 7 universidades no
exterior”, contou a estudante, que dividia o dia entre
aulas da escola, revisões de material para o Enem e
preparo para provas internacionais.
“Na noite anterior à divulgação do resultado do Enem,
recebi um e-mail da University of British Columbia, a 2º

Milena Ribeiro, estudante da ETE José Alencar Gomes
da Silva, foi aprovada em quatro universidades dos
Estados Unidos

melhor faculdade do Canadá, que sempre foi minha
faculdade dos sonhos, avisando que eu tinha sido
admitida depois de um extenso processo seletivo. No
dia seguinte, recebi notícia que tinha passado em 1º
lugar de escola pública em Administração na UFRPE,
que também era a universidade dos meus sonhos”,
relembra Luíse, que optou pela universidade nacional
devido ao alto custo de vida fora do país.
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Programas de intercâmbio, como o Programa Ganhe
o Mundo (PGM), oferecido pelo Governo de
Pernambuco através da Secretaria de Educação e
Esportes, têm despertado nos jovens o interesse em
estudar fora do país. Foi assim com Milena Ribeiro,
que concluiu o curso técnico de Logística na Escola
Técnica Estadual (ETE) José Alencar Gomes da Silva,
no Janga, no município de Paulista, e foi aprovada em
4 universidades dos Estados Unidos, além de ser
admit ida na U EPB, no curso de Relações
Internacionais.
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“O PGM era um sonho pra mim, já que eu não sabia
se conseguiria tornar a experiência de estudar no
exterior real por conta própria. Ele serviu como uma
escada, me ajudou a criar uma rede de apoio fora do
país, fazer novas amizades e entender melhor o
processo de entrada nas universidades estrangeiras”.
Sobre a preparação para as provas estrangeiras e
Enem, Milena explicou que precisou fazer escolhas e
priorizar uma opção. “A maioria dos estudantes que
estão se preparando para tentar ingressar em algo
fora do país se deparam com a falta de tempo. Chega
um momento em que o estudo toma a maior parte do
seu dia e eu precisei fazer escolhas. No meu caso,
optei por priorizar o estudo para as aplicações nos
Estados Unidos. Não é algo que eu recomende, mas
foi o que funcionou para mim”, pontuou a jovem de 17
anos.
“No decorrer do processo comecei a me deparar com
dúvidas, angústias e comparações com outros
estudantes. É um processo seletivo que leva muito
tempo, são várias fases e o psicológico acaba ficando
abalado. Até que numa tarde, recebi a primeira
ligação falando sobre a aprovação. É uma emoção
que eu não consigo nem descrever”, afirmou Milena.
A estudante optou pelo curso de Relações
Internacionais, na Maryville University, localizada na
cidade de St Louis, mesma cidade em que a jovem fez
o intercâmbio pelo PGM. E para conseguir dar conta
de todas as taxas e serviços não custeados pela bolsa
que ganhou da universidade, a jovem está dando
aulas de inglês e arrecadando fundos equivalentes a
R$10 mil no site Vakinha, plataforma brasileira para
financiamento de projetos. Ajude Milena clicando
aqui.
E para os que estão tentando esse caminho, a jovem
mandou um recado: “Acredite em si mesmo, tenham
pessoas que te apoiam do seu lado e não escutem
opiniões irrelevantes. Se for algo que você realmente
sonha e quer muito: corra atrás! Tudo depende de
você mesmo, não tenha medo de tentar o seu
melhor”.

Luíse Caroline, aprovada em sete universidades do Canadá,
estudou na ETE Advogado José David Gil Rodrigues

* A pesquisa foi feita pela Belta, uma associação que
reúne empresas responsáveis por mais da metade do
mercado de educação internacional no País.
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Transição e acolhimento familiar
Em janeiro, Mês da Visibilidade Trans, contamos a história de amor e aceitação de
uma família pernambucana
No Mês da Visibilidade Trans é urgente, também, falar
sobre apoio familiar. O estudante Flávio* ingressou há
pouco na Rede Estadual. Filho de uma produtora de
eventos, o adolescente é uma das raras exceções de
pessoas transgênero que contam com o apoio de casa.
Aliado às políticas de inclusão da Rede, esse amparo
pode ser transformador no processo educacional de
crianças e adolescentes.
Foi no mês de julho de 2020 que ele falou abertamente
com a mãe sobre a sua identidade de gênero. Durante
uma reunião de família, o adolescente verbalizou o que
há tempo havia manifestado, em silêncio e segredo,
dentro de si. “Na hora a ficha não caiu. Depois que os
nossos parentes foram embora, eu fui me dando conta
do que estava acontecendo”, lembrou a genitora.
O processo de aceitação, ainda segundo ela, não foi fácil.
“Os primeiros dias foram muito difíceis porque, imagine,
uma vida inteira criando seu filho como uma menina e,
de repente, você recebe a notícia de que não é mais isso.
Para uma mãe, não é fácil. Depois da revelação, para
tentar entender, eu busquei ajuda no Coletivo Mães Pela
Diversidade. Lá, descobri centenas de outras mães com o
mesmo dilema que o meu”, conta. A força para aceitar a
identidade de Flávio* veio do amor, segundo a própria
diz, e do relato de outras famílias sobre aceitação.
“Eu me reconstruí muito rápido, em primeiro lugar, pelo
amor que sinto por meu filho. Ele era um adolescente
triste, apático, isolado. Devido à pandemia, com diversas
demandas emocionais, ele explodiu, não aguentava mais
esconder quem é de verdade. Eu me coloquei no lugar
dele. O meu amor de mãe falou mais alto e eu tive que
ser forte para deixá-lo forte também”, detalha. Para ela, o
sofrimento dos corpos trans rejeitados pelas famílias é
imensurável. “Já é difícil se reconhecer um menino ou
uma menina trans. Se enxergar diariamente num corpo
no qual não se quer estar é devastador. Agora, imagine
não ter o mínimo de apoio da família para passar por esse
processo de transição. Eu não consigo imaginar o quão
doloroso deve ser. Nós temos que amar nossos filhos
incondicionalmente”, acrescenta.
Amparado pela família e notoriamente fortalecido,
Flávio*, aluno da rede estadual, diz estar feliz em poder
iniciar o ano letivo com o reconhecimento da sua
identidade de gênero na escola, garantida desde 2017

Estudante da Rede Estadual tem recebido amplo apoio
de sua família

pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
(SEE), e pelo Ministério da Educação desde 2018.
“A minha família sempre foi muito unida e aberta ao
diálogo. Fiquei muito feliz e confiante quando todos
daqui me aceitaram e me respeitaram. Esse apoio é
muito importante porque essa é a minha referência. Se
eu sofrer qualquer tipo de violência na rua, é para meus
pais que eu vou ligar, pedir ajuda. Usar o meu nome
social na escola é essencial, faz parte do meu processo de
transição. Agora vou ser chamado pelo meu nome. E,
com tudo isso, me sinto preparado para estudar e entrar
numa universidade com segurança”, afirma Flávio*,
enquanto a mãe o abraça.
“Embora a expressão 'família' seja comumente associada
ao acolhimento, grande parte da população trans
enfrenta violências nestes espaços. Pesquisas apontam
que quando este/esta estudante tem o apoio da família,
o acesso e permanência na escola é garantido de forma
mais qualificada”, declara Dayanna Louise dos Santos,
técnica em Direitos Humanos e coordenadora da
Unidade de Educação para as Relações de Gênero e
Sexualidades (UNERGS) da Gerência de Educação
Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH) da SEE.
*O nome do estudante nesta reportagem é fictício para preservar a
sua imagem.
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Conheça a história de duas jovens que quebraram
paradigmas, enfrentaram o preconceito e ajudaram os
pais a abrir uma empresa durante a pandemia
Com os conhecimentos adquiridos na escola, as estudantes colocaram em prática
tudo aquilo que foi visto ao longo do curso de Desenvolvimento de Sistemas
Durante o Dia Internacional da Mulher, contamos a
história de duas jovens que moram em Caruaru, no
Agreste do Estado. As irmãs Gabriela, de 16 anos,
estudante da Escola Técnica Estadual (ETE) Ministro
Fernando Lyra, e Isabela Alencar, 17, que estudou na
mesma escola, tiveram que se reinventar no ano
passado devido à pandemia da Covid-19. Filhas de
pais feirantes e motorista de transporte escolar, elas se
viram na necessidade de criar junto com os familiares
uma alternativa para garantir uma nova fonte de renda
e enfrentar as dificuldades causadas pelo novo
coronavírus.
Devido ao decreto estadual que determinou a
suspensão das atividades não essenciais, como aulas e
lojas, eles tiveram a ideia de empreender e abrir uma
hamburgueria delivery na própria casa. Entrar no
mundo do empreendedorismo e da tecnologia não é
uma tarefa muito fácil, principalmente para quem é
mulher. Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só 20% dos
profissionais que atuam no mercado de TI são
mulheres e elas ganham 34% menos em comparação
com o salário dos homens.
Com os conhecimentos adquiridos na escola, as
estudantes compraram a ideia dos pais e entraram de
cabeça no negócio, podendo colocar em prática tudo
aquilo que foi visto ao longo do curso de
Desenvolvimento de Sistemas. Elas criaram o
aplicativo da hamburgueria, “O Burguês”, para poder
alavancar as vendas do comércio online. As irmãs, que
já faziam apps de celular na escola, encontraram uma
oportunidade de colocar toda teoria em prática.
“O software foi criado aqui dentro da escola na Fábrica
de Aplicativos. Ele pôde ajudar nos pedidos porque é
uma forma mais simples, na qual o cliente coloca todos
os seus dados. E tem sido algo que deu uma
alavancada nas vendas e nos ajudou bastante, sendo
nossa principal fonte de renda durante a pandemia”,

As irmãs Gabriela, de 16 anos, e Isabela, 17, garantiram
uma fonte de renda extra durante a pandemia

explicou Gabriela. “Desenvolver um aplicativo de
pedidos é muito complexo, mas ainda assim nós
conseguimos criar e nos ajudou bastante”, completou
Isabella.
Durante o processo de construção do app, as jovens
tiveram um cuidado especial para criar um cardápio
atrativo, simples e personalizado para facilitar o
pedido e atendimento dos clientes. Na hamburgueria,
as irmãs se dividem entre atendimento, redes sociais,
conteúdos, análise de métricas e designer gráfico.
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De acordo com Isabella, as aulas de marketing fizeram
total diferença, pois elas aprenderam assuntos
relacionados à gestão e empreendedorismo. “A gente
percebe na prática que como não era uma área
específica do meu curso eu tive que ‘me virar nos 30’,
aprender marketing tanto pela questão visual do
aplicativo quanto pela divulgação do link. É um
diferencial a gente ter uma empresa pequena e ainda
assim ter seu próprio aplicativo com um método de
pedido diferenciado, ter sua identidade visual e ter seu
engajamento. Tudo isso colaborou para que o projeto
desse certo”, avaliou.

PROJETOS ESPECIAIS
a gente sabe e o que eu estou aprendendo ainda está
vindo de dentro da sala de aula e aqui nós recebemos
todo apoio e sempre somos incentivadas a aprender
mais”, confessou.
Atualmente, Isabella estuda designer de interiores e
também trabalha como designer de sobrancelhas e
disse que sempre recebeu apoio dos pais para montar
seu próprio negócio. “A gente sempre foi incentivada
pelos nossos pais a empreender. O maior desafio que
a gente teve foi a pandemia da Covid-19 que foi algo
inesperado e nós tivemos que ter algo diferente, um
atrativo. Foi um desafio, porém uma experiência. O
que vale tudo na vida é a experiência e acabou que
deu muito certo”, pontuou.
Entrar no mundo do empreendedorismo e da
tecnologia muito nova foi um dos grandes desafios
para Gabriela. Segundo a jovem, a maioria dos
estudantes da sua sala é composta por meninos. “Não
tem sido uma tarefa muito fácil, mas quando surge
alguma dúvida a gente senta, conversa e se ajuda.
Pelo fato de ter entrado nessa área de uma forma
inusitada, foi difícil, mas como a nossa família é muito
unida, o trabalho tem se tornado mais leve e
gratificante”, ressaltou.
Embora Isabella não queira seguir a carreira na área de
Desenvolvimento de Sistemas, ela revelou que não
cogita desperdiçar as técnicas aprendidas durante o
curso. “Pretendo ingressar na área da Engenharia Civil
e soube que ela utiliza bastante o computador,
sistemas e softwares, então foi uma ajuda muito
grande ter tido esse suporte no Ensino Médio. Tudo o
que eu aprendi vai ser possível colocar em prática em
qualquer área que eu escolher seguir”,ponderou.

Jovens passaram pela Escola Técnica Estadual
(ETE) Ministro Fernando Lyra, de Caruaru

Para que as estudantes elaborassem o aplicativo e
desenvolvessem as técnicas de marketing nas redes
sociais da hamburgueria, foi fundamental a
participação dos professores nesse processo. Para
Gabriela, tudo começou a partir da escola. “Tudo o que

Já Gabriela ainda está indecisa em qual área vai querer
seguir. Atualmente, além de estudar e ajudar os pais na
hamburgueria, ela dá aula de reforço para crianças e
vê no mercado autônomo uma forma de garantir sua
fonte de renda. “Ainda estou escolhendo qual carreira
quero seguir quando terminar meus estudos. Mas eu
quero entrar em uma área que dê para eu aproveitar
os conhecimentos adquiridos durante o curso de
Desenvolvimento de Sistemas”, salientou.
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Estudantes da EREM Alberto Augusto de Morais Pradines
realizaram ação de conscientização ambiental
Projeto Click Ambiental tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a
importância da preservação do meio ambiente, identificando as situações que
causam danos à ecologia
Após observarem ações e posturas humanas negativas
diante dos problemas ambientais, como poluição e
destruição ambiental na Ilha de Itamaracá, no Litoral
Norte de Pernambuco, estudantes da Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM) Alberto Augusto
de Morais Pradines criaram o projeto Click Ambiental. A
ação, que aconteceu no mês de março, teve o objetivo
de sensibilizar a população sobre a importância da
preservação do meio ambiente, identificando as
situações que causam danos à ecologia.
Durante a ação, os estudantes fotografaram ambientes
degradados na Ilha de Itamaracá pela ação humana
visando conscientizar atitudes que promovam
mudanças de comportamento nos moradores e
frequentadores do local. De acordo com a educadora
de apoio da unidade de ensino, Rosiane Silva, através
da experiência vivenciada todos os envolvidos se
tornarão cidadãos mais críticos e conscientes do seu
papel na construção de um meio ambiente equilibrado
e sustentável.

“Com a degradação do meio ambiente, a gente pensou
em levar esse tema para a sala de aula a fim de sanar
esse problema. Com isso, a gente iria sensibilizar tanto a
população quanto os estudantes mostrando a eles a
importância de preservar o meio ambiente”, relatou a
professora.
Segundo Rosiane, o projeto segue um cronograma de
atividades com programação até junho. “Nós
pretendemos retornar aos locais para ver se houve
mudança e fazer uma conscientização junto à
tecnologia divulgando nas redes sociais e na rádio local”,
acrescentou.
“É um prazer inenarrável fazer parte desse projeto em
que escola é o principal emissor, resultando na interação
com o meio ambiente e seus impactos ambientais. Com
base nisso, pretendemos ir muito além do que só
conscientizar as pessoas, mas também pôr em prática
tudo o que for abordado durante o projeto”, considerou
o estudante do 2º ano Darllan Jeferson.

Estudantes fotografaram ambientes degradados na Ilha de Itamaracá pela ação humana visando conscientizar a população
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Secretaria de Educação e Esportes lança projeto de
grupo de estudos de gênero e sexualidades nas escolas
Todas as 16 Gerências Regionais de Educação participaram da atividade
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), por meio
da sua Secretaria Executiva de Desenvolvimento da
Educação (SEDE), lança, no mês de março, o projeto
Grupo de Pesquisas e Práticas Pedagógicas em
Gênero e Sexualidades nas escolas da Rede Estadual.
A cerimônia aconteceu online, pelo canal do YouTube
da SEDE, e contou com a deputada federal Tábata
Amaral e com a professora da UFRPE, Denise Botelho.
As convidadas debateram o tema “Gênero e
sexualidades no (e para além) do espaço escolar”. No
mesmo encontro foi apresentado o projeto, que tem
como parceiros a Secretaria da Mulher, Secretaria de
Saúde, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do
Estado, UFPE, UFRPE e consiste na formação de
grupos de estudos em todas as Gerências Regionais
de Educação (GRE) para amplificar e os debates
acerca das temáticas de gênero e sexualidade no
espaço escolar através de formações continuadas, da
parceria universidade-escola, além do incentivo e da
promoção da prática de pesquisa entre professores,
professoras e estudantes, estreitando os laços entre a
educação básica e a produção acadêmica.
Ao todo, 23 grupos de 23 unidades de ensino das 16
Gerências Regionais de Educação estão em
atividade. Para 2022, o projeto está mantido,
segundo a gestora da Gerência de Educação
Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH), Vera Braga.

Outra participante foi a professora da UFRPE
Denise Botelho

Encontro contou com a presença da deputada federal
Tábata Amaral

“Esse é um trabalho coletivo, colaborativo, em rede,
onde várias entidades de diferentes segmentos
estão envolvidas. É um trabalho de uma amplitude
que busca uma capilaridade para que esses
estudantes se subsidiem de práticas de uma escola
inclusiva, que respeita os seus pares, todas as
pessoas, e o nosso objetivo é que essas práticas
sociais ultrapassem os muros da escola e cheguem
em todos o cantos da sociedade. Os grupos
trabalharam na direção de fortalecer a dignidade
humana e o direito à vida”.
Hilson Olegário, professor da Escola Professor Nelson
C h a v es , s i t u a d a em C a m a r a g i b e, R egiã o
Metropolitana do Recife, detalhou como o grupo tem
atuado na unidade de ensino e o que ele representa
para a escola. “O grupo surge como um apoio aos
estudantes da nossa escola, que no início do ano
letivo recebeu um ataque transfóbico de uma
parlamentar do estado. A partir daí, começamos ações
de conscientização pelo Whatsapp e em encontros
presenciais. E nesses momentos, conseguimos
convidar diversos atores, como políticos e
representantes de religiões, para discutir gênero com
toda a comunidade escolar. Nós acreditamos que é
importante a escola estar a frente dessa discussão,
porque se não for ela, esses estudantes estarão mais
fragilizados e sozinhos. A nossa expectativa é ampliar
essa discussão em 2022”, disse.
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SEE cria projeto de bibliotecas e salas de leitura
antirracistas
Letras Pretas visa trabalhar autoras e autores negros nas escolas

acesse:

www.youtube.com/sede-pe

Com o objetivo de potencializar uma educação
antirracista nas escolas da Rede, a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco, por meio da sua
Gerência de Políticas Educacionais dos Anos Finais do
Ensino Fundamental (GEPAF) e da sua Gerência de
Educação Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH), criou,
no mês de março, o projeto “Letras Pretas”, que consiste
em formações continuadas para profissionais das
bibliotecas escolares e das salas de leitura que visam
estimular o consumo e a produção da literatura negra
nas unidades de ensino. O primeiro encontro formativo
aconteceu no dia 07 de abril com as escolas integrantes.
Letras Pretas surge como braço do projeto Letramento
Literário, realizado pela GEPAF, que promove formação
para coordenadores de bibliotecas da Rede desde 2017.
O Letras Pretas contou com quatro formações durante
este ano. Em cada uma delas, escritoras e escritores
negros foram homenageado por reunião via Google
Meet com esses profissionais. As obras dos escritores
foram trabalhadas e, em seguida, replicadas nas escolas
por meio de atividades pedagógicas. A primeira
homenageada do projeto foi Odailta Alves, poetisa e
uma das coordenadoras do Letras Pretas.
“A nossa finalidade não é só homenagear esses
escritores e escritoras, mas dar visibilidade a todos eles
nas nossas escolas. Estamos trabalhando para aumentar
o nosso acervo literário negro, com o intuito sempre de
contribuir para uma formação antirracista para os nossos
estudantes”, frisou Shirley Malta, gestora da Gerência de
Políticas Educacionais dos Anos Finais do Ensino
Fundamental.

Cerca de 50 bibliotecas escolares e salas de leitura da
Rede participam das formações. Emocionada com a
homenagem, Odailta detalhou a importância deste
projeto nas escolas. “Enquanto rede pública de ensino,
nós sabemos que a população negra é a maioria nesses
espaços, e historicamente essa literatura que é trabalhada
atualmente representa positivamente só homens brancos.
É importante que esses alunos negros se enxerguem
neste local de produção de intelectualidade, de arte, e
poder compreeender que as suas narrativas importam,
que a favela cabe num poema. É um processo de
reparação em cima dessa literatura que vem construindo
um imaginário racista, onde a população negra vem
sendo colocada como objeto; sendo que há muito tempo
nós somos sujeitos de produção”.
A biblioteca da Escola de Referência em Ensino
Fundamental (EREF) Rural Manoel Gomes de Sá, de
Jatobá, Sertão do Estado, é um dos equipamentos que
recebeu o Letras Pretas. A coordenadora do espaço, Jane
Glaucie Ribeiro, falou do entusiasmo em implantar o
projeto na unidade de ensino. “Nós temos muitos alunos
de diversos perfis, e acredito que discutir racismo por
meio da literatura foi inovador. Nos períodos de aulas
remotas, a biblioteca fica muito distante dos alunos. A
comunidade na qual a escola está situada tem um
histórico de sofrimento por ser, em sua maioria, indígena,
e é muito importante que a gente discuta discriminação.”
Para 2022, o projeto está confirmado. As unidades de
ensino que possuem esses equipamentos e têm interesse
em aderir ao Letras Pretas devem solicitar a inclusão da
escola no grupo do Letras Pretas, enviando mensagem
pelo WhatsApp para o número (81) 99984-8583.
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Escolas da Rede contam com mais Núcleos de Gênero e
Enfrentamento da Violência Contra a Mulher em 2021
Anúncio da ampliação foi feito nesta quarta-feira (14), via transmissão
ao vivo pelo YouTube
A Secretaria de Educação e Esportes, juntamente com a
Secretaria da Mulher de Pernambuco, anunciou, no
mês de abril, a ampliação dos Núcleos de Gênero e
Enfrentamento da Violência Contra a Mulher nas
escolas da Rede. O anúncio foi feito durante
transmissão ao vivo pelo YouTube em comemoração
aos dez anos do projeto, e contou com a participação
do secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros;
da vice-governadora Luciana Santos; da secretária da
Mulher, Silvia Cordeiro; entre outros convidados e
convidadas.
Na abertura do evento ao vivo, o clipe das estudantes
da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Jarina Maia, de João Alfredo, no Agreste do Estado,
interpretando a música “Triste, louca ou má”, de
Francisco El Hombre, emocionou os espectadores, que
elogiaram a performance pelo chat do site. Também
participaram do evento Valdirene Gonçalves, da
Secretaria da Mulher; o deputado estadual Paulo Dutra;

a secretária executiva de Educação Profissional e
Integral da SEE, Maria Medeiros; a gestora da Gerência
Regional de Educação (GRE) Recife Norte, Neuza
Pontes; a pesquisadora e ex-secretária da Mulher,
Cristiana Buarque; além de professoras e estudantes.
Atualmente, existem 176 Núcleos de Gênero em
atividade nas escolas. Com o anúncio, a Rede ganhou
mais 27 neste ano, totalizando agora 203.
"Agora, contamos com mais de 200 núcleos com
atuação em todo o Estado, distribuídos em todas as
Gerências Regionais que se dedicam na missão de
ampliar a discussão sobre as desigualdades existentes
entre homens e mulheres. A escola é o lugar onde o
adolescente busca a troca de conhecimento e é
acolhido. Em espaços como esse, os jovens são
estimulados a compreender as diferenças humanas e o
respeito. A existência dos núcleos democratiza a escola
e abre espaço para as diferenças”, pontuou Marcelo
Barros.

Na abertura do evento foi exibido um clipe das estudantes da EREM Jarina Maia, de João Alfredo
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A vice-governadora Luciana Santos frisou que mesmo
diante do negacionismo que paira o Brasil, é importante
se manter firme na luta contra a discriminação. “A gente
talvez enfrente um dos piores momentos nesse debate
em função do negacionismo. Essa política pública de
debate sobre a situação da mulher é uma das mais
estruturantes que nós temos em Pernambuco. O
governador Paulo Câmara está firme, e esse é um dos
pilares estratégicos para o nosso Estado. Eu sou
testemunha do quanto esses núcleos são
enriquecedores nesse processo. É pela educação que a
gente pode transformar a vida das pessoas. Nós
precisamos exercitar a consciência cidadã nas escolas”,
disse.

“Essa política pública de debate sobre a situação da mulher
é uma das mais estruturantes que nós temos em Pernambuco”,
lembrou Luciana Santos

discriminação de gênero e raça, e que essas
transformações têm repercussão positiva na sociedade.
Por isso, é com muita alegria e orgulho que celebramos
os dez anos da implantação dos Núcleos de Estudo de
Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher
na rede estadual de ensino de Pernambuco”,
acrescentou durante a live Maria Medeiros.
“Nós precisamos ocupar todos os espaços para mudar essa
cultura patriarcal”, frisou Silva Cordeiro

“Quando implantamos os Núcleos de Gênero, em 2011,
em cinco escolas, a nossa proposta nunca foi imposta
para a educação; ela foi construída com a educação, no
chão da escola, com professores, estudantes, gestores.
A educação tinha que aprender a lidar com educação
de gênero e a gente tinha que compreender os
processos escolares. Nós precisamos ocupar todos os
espaços para mudar essa cultura patriarcal, para ter
uma geração mais participativa, entendendo a relação
de poder entre homem e mulher e olhando para as
diferenças positivamente”, frisou Silvia Cordeiro.
“Os Núcleos de Gênero são um exemplo de política
pública bem-sucedida, com impactos na vida de
educadores, de estudantes e de suas famílias. Ao longo
desta última década, os núcleos têm demonstrado que
é possível a construção de novas relações, sem

“A existência dos núcleos democratiza a escola e abre
espaço para as diferenças”, pontuou Marcelo Barros
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Plano de aula de professor de história da Rede Estadual
fica entre os melhores do Brasil
Olimpíada Nacional de História anunciou os 50 melhores trabalhos

Intitulado “Músicas como ferramentas didáticas para entender o regime militar no Brasil (1964-1985): a censura e as formas
de resistência”, plano foi aplicado na turma do 9º ano do Ensino Fundamental pelo professor Antônio Barros de Aguiar

Mais uma vez um professor da Rede Estadual teve seu
trabalho reconhecido nacionalmente. O plano de aula do
professor de história Antônio Barros de Aguiar, da Escola
Estadual Professora Suzel Galiza, em Limoeiro, Agreste de
Pernambuco, ficou entre os 50 melhores do Brasil. O
reconhecimento foi feito no 6º Curso de Formação
Continuada “A Canção Popular Brasileira no Ensino de
História”, promovido pela Olimpíada Nacional de História
do Brasil, oferecido pelo Departamento de História, do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).

A intenção do professor Antônio sempre foi promover
um debate positivo em sala de aula que viesse a gerar
uma reflexão das músicas que falassem sobre a
conjuntura política, social e econômica atual. “Durante
as aulas os alunos traziam muitas músicas que
possuíam reflexões atreladas ao conteúdo e falavam
sobre a questão do racismo, gênero e regionalidade. E
foi nesse sentido que eu participei da Olimpíada
Nacional de História do Brasil e não imaginava que
meu plano de aula fosse ficar entre os 50 melhores do
Brasil”, considerou.

O plano de aula intitulado “Músicas como ferramentas
didáticas para entender o regime militar no Brasil (19641985): a censura e as formas de resistência” teve o objetivo
de apresentar o contexto histórico da ditadura civil-militar
no Brasil (1964-1985), fazendo uso de jornais e imagens
da época para que os estudantes pudessem entender
esse momento histórico do qual as canções foram usadas
como forma de protesto, crítica social e política.

Para dar mais dinâmica às aulas, o professor Antônio
utilizou recursos didáticos, como caixa de som, data
show e notebook. De acordo com ele, o uso de
músicas em suas aulas sempre foi presente, pois dessa
maneira as aulas ficam mais didáticas e atrativas. “Os
alunos sempre são atraídos pelas linguagens culturais,
sobretudo, pelas músicas. Era comum vê-los com suas
caixinhas de som na escola. Nesse sentido, resolvi
intervir e trabalhar com canções como recursos
didáticos no ensino de história. Introduzi na sala de
aula músicas de resistência à ditadura civil militar no
Brasil para que os alunos refletissem sobre a
importância da música na sociedade daquele período.
Eles demonstraram grande interesse e durante o
debate perceberam que as canções utilizavam
metáforas para falar da violação dos direitos
humanos”, acrescentou.

O projeto foi aplicado na turma do 9º ano do Ensino
Fundamental, e o professor Antônio usou as músicas
“Cálice” (1978), de Chico Buarque, e “Alegria, Alegria”
(1968), de Caetano Veloso, considerando ritmo, harmonia
e letra. Além disso, o plano propôs entender a
contextualização das canções: quem as produziu, como
foram difundidas, quem as consumiu, que mensagem
expressam e se foram censuradas.
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Estudantes de Timbaúba distribuem mudas de Pau-brasil
para a comunidade
Atividade celebra o dia da árvore; 100 unidades foram compartilhadas
Para celebrar o Dia do Pau-brasil, comemorado em 03
de maio, estudantes da Escola Mariana Ferreira Lima,
de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco,
colocaram a mão na massa para disseminar a espécie
pela cidade. Dezesseis alunos participam do projeto
que, há três anos, conscientiza a população local sobre
a árvore. Eles distribuíram mudas da planta entre a
comunidade escolar e a comunidade no entorno
durante a culminância do projeto.
O objetivo da atividade, segundo a gestora da unidade
de ensino, Maria das Neves (ou professora Neves, como
é carinhosamente chamada), é de aguçar nos
estudantes a necessidade de preservar o meio
ambiente e a história do Pau-brasil. “É uma árvore em
extinção, tão esquecida nos dias atuais e tão importante
na nossa história. Os estudantes ficaram muito felizes
com a ideia de distribuir as mudas, pois além de
retomarem as aulas presenciais depois de tanto tempo,
estão aprendendo colocando a mão na massa, que é o
jeito que eles mais gostam. E essa atividade trabalhou
neles o dinamismo, a parceria, a diversidade e a
preservação do meio ambiente”, conta.

Há três anos projeto conscientiza a população local sobre
o cultivo da árvore

O projeto é interdisciplinar, ou seja, todas as disciplinas
da escola estão envolvidas na atividade, que inclui
desde história até matemática nas turmas do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental. No manejo da terra, a
unidade de ensino contou com um voluntário para
ensinar aos alunos. “Nós convidamos dois estudantes
de cada turma para participar da confecção dos
saquinhos de muda. Nós temos um pau-brasil plantado
na escola e dele caem muitas sementes. Então
compramos saquinhos, terra e preparamos, aos
poucos, as unidades para serem distribuídas entre os
estudantes e moradores do entorno da escola”,
detalhou a professora Neves, acrescentando que ao
todo, 100 mudas foram distribuídas.

Projeto é interdisciplinar e envolveu estudantes do
6º ao 9º do Ensino Fundamental

“Além de aprender sobre a história do Pau-brasil, a
gente aprende a cultivar outras plantinhas, como a do
girassol. E quando as mudas são distribuídas, nós
também damos instruções de como plantar
corretamente. Foi uma atividade muito legal porque a
gente se divertiu também”, disse a aluna Eloísa Cecília,
do 8ª ano da unidade de ensino.
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SEE promoveu o concurso cultural Paulo Freire:
100 anos em (con)texto
Estudantes do Ensino Médio e Ensino Fundamental participaram do certame
Em homenagem ao centenário do educador Paulo
Freire, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) em
parceria com a Assembleia Legislativa de Pernambuco
(Alepe) promoveu o concurso cultural “Paulo Freire: 100
anos em (con)texto”, que teve como objetivo estimular o
acesso e o conhecimento do legado/pensamento
freireano por meio de produções textuais e
audiovisuais. As inscrições tiveram início no mês de
agosto, e a solenidade de premiação aconteceu no mês
de outubro, no auditório da Alepe.

Desenvolvimento da Educação da SEE; Teresa Leitão,
deputada e membro da Comissão de Educação e
Cultura da Assembleia; Paulo Dutra, deputado estadual,
além de representantes do Conselho Estadual de
Educação, Companhia Editora de Pernambuco (CEPE),
Centro Paulo Freire, Universidade Federal de
Pernambuco, Academia Pernambucana de Letras,
professores, gestores de escolas, de Gerências
Regionais de Educação (GRE) e familiares.

O concurso consistiu na elaboração de textos inéditos e
autorais, de acordo com as categorias: Poema, Cartão
Postal e Vídeo. As produções deveriam tratar a temática
central do concurso e tomar como base as citações de
Paulo Freire indicadas para cada categoria. Na
categoria Poema, se inscreveram estudantes do Ensino
Fundamental Anos Iniciais. Já na categoria Cartão
Postal, foram estudantes do Ensino Fundamental Anos
Finais, EJA Anos Finais, e Projeto Travessia - Ensino
Fundamental. E na categoria Vídeo, se inscreveram
estudantes do Ensino Médio, EJA Ensino Médio e
Projeto Travessia - Ensino Médio.
A mesa de abertura da solenidade, que aconteceu no
auditório Sérgio Guerra no dia 08 de outubro, contou
com a presença de Ana Selva, secretária executiva de
Concurso teve como objetivo estimular o acesso e o
conhecimento do legado/pensamento freireano por meio
de produções textuais e audiovisuais

Ao receber os prêmios, os trabalhos dos estudantes
eram apresentados para todos os convidados. Um dos
projetos que mais emocionou a plateia, que foi às
lágrimas, foi o da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Padre Guedes, com um vídeo que
abordou a teoria freiriana sobre autonomia do saber.
Nele, o protagonista e estudante Breno Saturno simula
um diálogo com seu avô, um trabalhador rural, sobre a
forma correta de falar as palavras. No final, o
personagem principal chega à conclusão de que todo
saber é importante.
“É uma emoção imensa ver essas produções, pois elas
representam mil outras produções que não puderam estar
aqui”, disse Ana Selva

“Eu não esperava que as pessoas fossem se emocionar
dessa forma, mas quando a gente para e assiste,
realmente, é emocionante. Eu e meu avô improvisamos
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bastante no vídeo, apesar de ter o roteiro em mãos, mas
a minha ideia era construir o diálogo de forma natural,
como tem que ser. Eu acho que tudo o que eu aprendi
foi repassado no vídeo, que é justamente essa
autonomia do saber, em que a gente deve respeitar o
saber do outro, mesmo que ele seja diferente do nosso”,
disse.
Ana Selva falou da importância da premiação para os
estudantes e para toda a Rede. “É uma emoção imensa
ver essas produções, pois elas representam mil outras
produções que não puderam estar aqui, mas que são
muito importantes para o ponto principal, que é discutir,
refletir Freire e trazê-lo para a atualidade das escolas
públicas estaduais. Estou muito feliz com esses
resultados”, contou. Ao todo, 781 trabalhos de 14
Gerências Regionais de Educação (GRE) foram inscritos
no concurso. Os primeiros lugares ganharam um tablet
e um kit literário. Já os segundos e terceiros ganharam
um smartphone e um kit literário.
“Em nome da Alepe, eu quero parabenizar a Secretaria
de Educação e Esportes pelo trabalho; parabenizar a
cada uma e a cada um dos estudantes das escolas, das
Gerências Regionais, e todo mundo que se envolveu.
Queria que todos percebessem as possibilidades da
escola pública, as possibilidades da educação, as
possibilidades de todas as escolas, de toda a rede de

Premiação aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa

educadores e educadores, que constroem essa forma
de educar com consciência crítica, com amorosidade e
com responsabilidade”, elogiou Teresa Leitão.
Após as premiações, foram entregues medalhas em
homenagem a diversas personalidades pelo centenário
de Paulo Freire, incluindo a EREM de Jatobá, em
Petrolândia, que desenvolveu atividades pedagógicas
no chão da escola com os estudantes para comemorar
o legado do educador.

Ao receber os prêmios, os trabalhos dos estudantes eram apresentados para todos os convidados
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GRE Mata Centro arrecada oito toneladas de alimentos
em ação social do São João
Alimentos serão doados para as famílias afetadas pela pandemia do
Covid-19 da região
A Gerência Regional de Educação (GRE) Mata Centro
realizou a live de culminância do Festival Junino
Solidário de Mãos Dadas. A transmissão, que aconteceu
no mês de junho, teve como objetivo celebrar os
festejos juninos e divulgar uma gincana realizada pela
GRE, que arrecadou oito toneladas de alimentos que
serão doados para as famílias afetadas pela pandemia
do Covid-19 da região. As 37 unidades de ensino
jurisdicionadas à Regional participaram da ação
beneficente.
No mês de maio foi dada a largada para a solidariedade
nas unidades de ensino. Os estudantes participaram de
quatro etapas da gincana: a primeira era a criação de
trajes juninos, a segunda foi a ornamentação de São
João da escola, a terceira era a produção de vídeos para
divulgar a live de culminância, e a quarta era
arrecadação de alimentos que compõem a cesta básica
para serem doados posteriormente.
Durante três horas de transmissão, a GRE resgatou a
cultura do São João na região e aguçou nos estudantes

As 37 unidades de ensino jurisdicionadas à Regional
participaram da ação beneficente

o espírito de solidariedade, com a participação de
artistas locais como o cantor Silvinho de Pombos e
banda Sol que Faltava, da Escola Técnica Estadual (ETE)
José Joaquim da Silva, situada em Vitória de Santo
Antão.
Sobre os alimentos arrecadados, cada unidade de
ensino escolheu as instituições e as famílias que seriam
beneficiadas para realizar as entregas. “A nossa rede
viveu um movimento lindo de solidariedade.
Estudantes, professores, gestores e toda a comunidade
escolar se uniram a um grande propósito: levar
esperança para aqueles que mais precisam. E nós
esperançamos”, frisou Kátia Monteiro, gestora da GRE.

Cada unidade de ensino escolheu as instituições e as
famílias que seriam beneficiadas para realizar as entregas
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Gre Sertão Central realizou 1ª edição do concurso de
Melhor Receita de Biscoito da Alimentação Escolar
Disputa reuniu merendeiras de 16 escolas da Gerência Regional
Visando valorizar o papel das merendeiras e promover
a formação de hábitos alimentares saudáveis, o Núcleo
de Alimentação Escolar (NAE) e a Gerência Regional de
Educação (GRE) Sertão Central promoveu a 1ª edição
do concurso "Melhores Receitas da Alimentação Escolar
da GRE Sertão Central". A ação envolveu 37
merendeiras de 16 escolas jurisdicionadas a GRE.
A escolha da receita tinha que atender a cinco critérios:
iniciativa, interesse, comunicação, aspecto visual e
criatividade. O gênero base das receitas deste concurso
foi o “biscoito salgado”, alimento distribuído pela
Secretaria de Educação e Esportes (SEE). Dentre as
receitas preparadas tinha: Coxinha, empada, creme de
frango, lasanha, omelete, torta de frigideira, farofa, tarte
de sardinha e biscoito, bolo e pizza.
“Realizar o Concurso de Culinária na GRE valoriza e
incentiva as educadoras da merenda a criar receitas
nutritivas utilizando ingrediente que já faz parte da
merenda escolar, nesse caso o biscoito. Parabenizo ao
time da CGAF/ NAE pela organização e realização do
evento, aos gestores escolares e toda a sua equipe pela
dedicação e carinho com a alimentação dos nossos
estudantes e em especial as nossas merendeiras que se
empenharam, dedicando tempo e assumindo o
compromisso de inovar no preparativo da merenda nas
nossas escolas”, falou Fátima Moura, gerente regional.
A receita vencedora foi a “empada de biscoito com
recheio de doce de leite”, criada pelas merendeiras
Isleralda Henrique da Silva, Jany Cleia Vieira e maria de
Fátima Cavalcante, da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Manoel Joaquim Leite, localizada no

A receita tinha que atender a cinco critérios: iniciativa,
interesse, comunicação, aspecto visual e criatividade

Cedro. “Fiquei muito feliz com o nosso resultado, nosso
objetivo sempre foi entregar o nosso melhor, assim como
entregamos todos os dias aos nossos alunos. Encaramos
esse desafio com esse pensamento e que bom que
fomos vencedoras, isso nos orgulha demais”, declarou
Maria de Fátima.
O gestor da unidade de ensino, Andevanio Leite
Cavalcante, ficou orgulhoso. “Fiquei arrepiado e orgulhoso
de nossas meninas que representaram tão bem a nossa
escola e de fato a dedicação foi algo além do normal.
Parabéns às nossas meninas, a nutrição, a Regional
Salgueiro e a todas as merendeiras que se envolveram e
se engajaram nesta ação”, pontuou o gestor.

Dentre as receitas preparadas tinha coxinha, empada, creme de frango, lasanha, omelete, torta de frigideira, farofa, tarte
de sardinha e biscoito, bolo e pizza

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

PROJETOS ESPECIAIS

Estudantes de Salgueiro criam programa de tv para se
aproximar da comunidade local
Com conteúdos semanais no YouTube, jovens da EREM Aura Sampaio Parente
Muniz tratam de temas como educação e entretenimento
A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Aura Sampaio Parente Muniz, localizada em
Sal gu ei ro , no Sertão pe rn a m bu c a n o , vem
realizando um projeto intitulado “TV Aura Net Conectada para o Futuro”. A iniciativa tem como
objetivo mostrar valores e talentos existentes na
escola e na comunidade de Salgueiro, e assim
transmitir informações, entretenimento e conteúdos
e du c a ti vo s que poss a m c o nt ri bu i r com o
crescimento dos estudantes, tanto da escola, como
da comunidade local.

Projeto é uma parceria com a Biblioteca Escolar Maria da
Conceição Cysneiros Sampaio e conta com o apoio da
equipe gestora da unidade e de alguns professores

Iniciativa teve como objetivo mostrar valores e talentos
existentes na escola e na comunidade

A TV Aura Net surgiu a partir de uma disciplina eletiva
vivenciada no primeiro bimestre. Para dar
continuidade, agora em forma de projeto, a EREM
recrutou estudantes que se identificam com a
comunicação para compor uma equipe fixa da TV. O
projeto é uma parceria com a Biblioteca Escolar
Maria da Conceição Cysneiros Sampaio e conta com
o apoio da equipe gestora da unidade e de alguns
professores.
Apresentada através do canal no YouTube, a TV
disponibilizou episódios novos todo sábado, onde
foram tratados vários temas, como apresentações
de aulas, programa de comédia, apresentação de

bandas e eventos com datas comemorativas. “A
nossa tv está aberta a novas parcerias, queremos
que outras escolas venham apresentar seus projetos
para que a gente saia dos muros da escola e seja
conhecido por toda comunidade circunvizinhas e
quem sabe nacionalmente”, disse o professor
idealizador Josenildo Ferreira Vaz.
O conteúdo da TV usa de diferentes linguagens, oral
ou visual-motora, como libras e escrita; corporal,
visual, sonora e digital, bem como conhecimentos
das linguagens artísticas, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos, além de produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
“A TV é algo maravilhoso que beneficia a escola e
além dela. Com ela, nós pudemos descobrir muitas
coisas sobre nossa cidade e assim mostrar para
todos tudo que aprendemos. Foi um prazer poder
fazer parte dessa ação”, pontuou a estudante Ana
Beatriz.
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Programa Boa Visão retoma consultas oftalmológicas
Até dezembro de 2021, mais de 1 mil pessoas ligadas às escolas
da Rede foram atendidas
No mês de agosto, o Programa Boa Visão retomou as
consultas oftalmológicas para estudantes, professores e
servidores da Rede Pública Estadual de Ensino. Os
atendimentos reiniciaram pela Gerência Regional de
Educação (GRE) Agreste Centro Norte, na UPAE de
Caruaru, com estudantes da Escola Estadual Professora
Elisete Lopes de Lima Pires. Neste ano, 1.271 consultas
foram realizadas pelo programa.
Por conta dos protocolos de segurança e higiene contra
o Covid-19, o quantitativo de consultas foi reduzido. De
agosto a dezembro, foram atendidas 1.271 pessoas de
67 escolas estaduais situadas em 29 municípios
pernambucanos de oito Gerências Regionais de
Educação. Ao todo, foram prescritos 1.094 óculos.

Os atendimentos reiniciaram pela Gerência Regional de
Educação (GRE) Agreste Centro Norte, em Caruaru

Criado em 2011, o Programa Boa Visão é uma iniciativa da
Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria
de Educação e Esportes e o Lafepe

“A importância do Programa Boa Visão para a Rede é
indiscutível. Ajudamos o estudante no seu processo de
aprendizado, dando a ele condições para avaliar sua
saúde ocular e restabelecê-la através do uso de óculos
de grau, se for o caso. Muitos foram prejudicados no
período da pandemia, longe das aulas, da possibilidade
de atendimento e sem condições de obter um óculos
de grau. Essa retomada trouxe muita esperança e a
oportunidade de planejarmos avançar com as ações do
Programa”, declarou Márcia Rodrigues, coordenadora
estadual do Programa Boa Visão.

Rosangela Maria, estudante da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), foi a primeira a ser atendida na retomada.
Para ela, essa iniciativa veio em uma boa hora. “O
projeto Boa Visão me ajudou bastante porque nesse
período de pandemia eu estou desempregada e estou
precisando muito desses óculos e não tenho condições
de fazer. Então, o projeto veio em uma boa hora e eu
agradeço muito a toda equipe por ter desenvolvido
esse projeto na escola para que a gente possa ter esse
tipo de atendimento. Tenho certeza que não só eu
como outras pessoas que estão precisando também
serão beneficiadas”, pontuou.
Criado pela Lei 14.511, de 7 de dezembro de 2011, o
Programa Boa Visão é uma iniciativa da Secretaria
Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria de
Educação e Esportes e o Laboratório Farmacêutico de
Pernambuco – Miguel Arraes de Alencar, o LAFEPE,
cujo objetivo é avaliar a acuidade visual de crianças e
adolescentes, docentes e demais funcionários das
unidades de ensino, através de triagens oftalmológicas
e consultas, com o fornecimento dos óculos corretivos
quando necessário.
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Secretaria de Educação e Esportes promove formação
para escolas prisionais
Formação realiza encontros que contemplam as áreas de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza
A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
(SEE), por meio da Unidade de Educação Prisional
(UEP), da Gerência de Políticas Educacionais de
Jovens, Adultos e Idosos (GEJAI), promoveu um
período de formação de áreas do conhecimento para
professores e técnicos das Gerências Regionais de
Educação (GRE) das escolas prisionais de
Pernambuco. Os encontros pela plataforma Google
Meet.
A cada dia um grupo diferente de educadores e
educadoras de cada GRE pode participar. No dia 02
de setembro, por exemplo, aconteceu a primeira
formação, para a área de Língua Portuguesa. Em
seguida, ocorreu a formação para os professores de

Matemática, no dia 14/09. Já no dia 29 foi para os
professores de Ciências Humanas. As atividades
encerraram no dia 04 de outubro com as Ciências da
Natureza.
Nos encontros, os formadores e participantes
discutiram e refletiram sobre as suas práticas de
ensino e aprendizagem à luz do currículo da EJA,
considerando as especificidades da modalidade e da
educação prisional. “O nosso objetivo é subsidiar a
prática pedagógica dos professores das áreas do
conhecimento considerando as orientações do
currículo da EJA e com foco na aprendizagem
significativa dos estudantes privados de liberdade”,
declara Silvana de Fátima, chefe da UEP.

Formadores e participantes discutiram e refletiram sobre as suas práticas de ensino e aprendizagem à luz do currículo da EJA
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Projeto Girassol promove ação de valorização da vida e
autocuidado
Iniciativa é realizada por alunos e ex-alunos da EREM Padre Francisco Carneiro
com o intuito de dar voz e debater sobre assuntos que, muitas vezes, são
esquecidos pelos pais de muitos adolescentes
A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Padre
Francisco Carneiro, em Olinda, realizou, no mês de
setembro, mais uma edição do Projeto Girassol. O
evento acontece desde 2018 e tem o objetivo de
valorizar a vida e elevar a autoestima dos estudantes,
obtendo constante responsabilidade em cuidados
consigo mesmo. Em alusão à campanha “Setembro
Amarelo”, a escola decidiu abraçar a causa e promover
vários debates durante o mês para falar abertamente
sobre transtornos psicológicos, depressão, ansiedade,
suicídio, além de promover o autocuidado, soluções
terapêuticas e dar apoio emocional.
O evento contou com a participação do grupo Côco do
Xambá e de apresentações realizadas pelos estudantes
da escola. Além disso, o projeto ainda ofereceu oficinas
de ginástica laboral para funcionários e professores;
maquiagem; dança; e looks de cabelo. A ideia do projeto
é fazer a inclusão da comunidade escolar elaborando e
empenhando a ajudar ao próximo, ressaltando o valor
da vida de cada ser humano, além de ressaltar a beleza
física e interna de cada um.
O Projeto Girassol é realizado por alunos e ex-alunos da
EREM Padre Francisco Carneiro com o intuito de dar voz
e debater sobre assuntos que, muitas vezes, são
esquecidos pelos pais de muitos adolescentes. “O
Projeto Girassol nos fez enxergar onde realmente
deveríamos investir os esforços porque o principal objeto
dele é melhorar a autoestima e motivar não só os
estudantes como os funcionários da unidade escolar a
valorizarem a vida. Para contemplar todos os
funcionários, criamos neste ano a ginástica laboral, que
trata o corpo, e meditação para tratar a mente. Os
resultados são excelentes e a relação entre eles
melhorou bastante”, frisou a gestora da escola, Helen
Aureliano,
O Projeto Girassol surgiu no ano de 2018, através da
aluna Débora Correia. Por ser acompanhada por uma
terapeuta desde cedo, Débora sempre teve o olhar
atento às pessoas de sua escola e percebeu que uma de
suas colegas de sala mais próxima vinha sofrendo com
problemas psicológicos. Com isso, ela decidiu criar um
projeto que beneficiaria os alunos e também os
funcionários da escola.

Ação acontece desde 2018 e tem o objetivo de valorizar
a vida e elevar a autoestima dos estudantes

“Quando eu me sentia mal, eu queria alguém para me
acolher. Acredito que o acompanhamento psicológico é
muito importante não só para mim que tenho
transtorno de ansiedade, mas para qualquer pessoa
que ache que não tem nenhum problema. Eu sinto que
evoluí bastante depois que comecei a fazer esse
acompanhamento, porque mesmo você sendo
ajudado, você precisa se ajudar também”, revelou
Débora.
“É muito gratificante ver a autoestima das pessoas
sendo elevada. Na minha época não tinha isso e hoje as
pessoas estão tendo essa oportunidade de conversar
umas com as outras e se ajudar. A valorização da vida
não só deve ser lembrada no mês de setembro, mas
deve ser valorizada todos os dias porque tem muita
gente precisando de ajuda e muitas vezes a sociedade
não vê. Essa campanha vai muito além de um laço, de
um mês”, acrescentou.
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ETE Nelson Barbalho ganha prêmio Territórios por
desenvolver práticas pedagógicas inovadoras
Trabalho desenvolvido pelos alunos da escola consiste em construir um ambiente e
um material para consulta contendo espécies e características medicinais da flora e
do bioma da Caatinga
O projeto “A Caatinga que Cura: um abecedário das
plantas curativas da Caatinga” desenvolvido pelos
estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Nelson
Barbalho, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco,
conquistou o prêmio “Territórios”. O prêmio reconhece
práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas em
sala de aula na rede pública de ensino de todo o Brasil
desde a deflagração da pandemia e que buscaram
responder a esses desafios, considerando as
dificuldades e limitações envolvidas, de forma
consistente e inovadora. A iniciativa conta com o apoio
da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo,
Governo Federal e do Instituto Tomie Ohtake, em
parceria com o Banco Itaú e o Centro de Referência em
Educação Integral.

espécies que têm características medicinais através das
pesquisas bibliográficas realizadas, bem como manejo
de plantas medicinais do bioma da Caatinga existentes
na localidade para dentro do ambiente escolar.

Sob orientação do professor Thiago de Lima, o trabalho
desenvolvido pelos estudantes Carlos Gabriel e
Tauanne Maria consiste em construir um ambiente e
um material para consulta, que seja impresso e digital,
contendo espécies e características medicinais da flora
do bioma da Caatinga. Além disso, o projeto examina,
dentre a biodiversidade da flora da Caatinga, as

“Pensar na Caatinga é pensar na nossa região. É um
bioma exclusivamente brasileiro e existe uma
biodiversidade enorme, seja da fauna ou da flora. Um
dos nossos objetivos é trazer essas plantas para dentro
da escola para estudar e também para fazer um
cantinho da Caatinga dentro dela com plantas
medicinais”, ponderou Thiago.

Primeiramente, foi necessário a criação de um material
para consulta, por isso foi produzido um catálogo
ilustrativo e informativo das plantas encontradas no
bioma da Caatinga contendo o procedimento de como
manusear as plantas para plantio; nomes populares e
nomes científicos; e as informações das características
medicinais. Em seguida, foi reaproveitado um espaço
ocioso na escola para a criação de um ambiente com
u m a d i ve r s i d a d e d e p l a n t a s m e d i c i n a i s
especificamente do bioma da Caatinga.

Os estudantes Carlos Gabriel e Tauanne Maria foram os idealizadores do trabalho, sob orientação do professor Thiago de Lima
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Secretaria de Educação e Esportes marca presença na 13ª
Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Stand da pasta foi palco de encontros para discutir temas relevantes para a
sociedade, apresentações culturais, artísticas e literárias e lançamento de livros
O stand da Secretaria de Educação e Esportes (SEE)
na 13ª edição da Bienal Internacional do Livro de
Pernambuco foi bastante movimentado e repleto de
conteúdo. Em todos os dias, desde a estreia (1º de
outubro) até o encerramento (12/10), houve
apresentações de estudantes da Rede Estadual de
Ensino, roda de diálogo e apresentação de trabalho
sobre o centenário de aniversário de Paulo Freire.
Diversas escolas, professores e alunos da Rede
Estadual participaram do evento com apresentações
de projetos educacionais.
Um dos primeiros projetos apresentados no stand foi
o da estudante da Escola de Referencia em Ensino
Médio (EREM) Renato Fonseca, Pâmela da Silva
Aguiar. Ela tratou sobre o primeiro capítulo de um
livro que está escrevendo sobre romance. Em
seguida, foi a vez da roda de diálogo “Educating
Adolescents Around The Globe”, ministrada pelo

Bienal do Livro aconteceu entre os dias 1º e 12 de outubro

técnico-formador da SEE, Adalberto Teles Marques.
A última atração do dia foi a apresentação do
trabalho sobre o centenário de Paulo Freire da Escola
Professor Cândido Pessoa.
Fernanda Ferreira, estudante da Escola Professor
Cândido Pessoa, de Olinda, apresentou um poema
escrito por toda a unidade de ensino sobre Paulo
Freire. Na companhia da colega de sala, Dandara
Tainá, a adolescente falou sobre a experiência de
apresentar um trabalho para pessoas diferentes. “Foi
incrível. Fiquei muito nervosa porque tinha muita
gente de fora me assistindo. Eu sou leitora e é a
primeira vez que venho para a Bienal. Depois da
apresentação, eu vou curtir o stand da Secretaria e
todos os outros. Fiquei muito feliz em saber que nós
temos esse espaço para nos apresentarmos. Está
lindo e convido todo mundo a conhecer”, disse a
aluna da Rede.
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A professora da unidade de ensino, Doralice de
Miranda, contou que o stand da Secretaria de
Educação e Esportes é uma grande oportunidade de
toda a Rede apresentar seus projetos para os
visitantes da feira. “Um evento como a Bienal
geralmente é voltado para um público mais seleto, e
esse espaço é justamente para todos esses
estudantes da Rede Estadual perceberam que eles
podem participar desse momento que abre os
horizontes e desperta novos sonhos. É ótimo o
stand, principalmente para os alunos, que
necessitam expor seus trabalhos e serem notados”,
acrescentou.

Participar da 13º Bienal foi uma experiência única para
os estudantes

Todos os dias o stand da SEE ficou bastante movimentado

É importante destacar que todos os estudantes da
rede pública, desde que uniformizados; alunos em
excursão escolar agendada; crianças até 10 anos;
professores; policiais e bombeiros tiveram sua
entrada de graça na Bienal. O evento ofereceu mais
de 20 oficinas, 60 lançamentos literários, 50 palestras
presenciais e 30 virtuais e diversas apresentações
culturais compõem a programação. Ao todo, nesta
edição, foram 320 estandes.

Diversas escolas, professores e alunos da Rede Estadual participaram do evento com apresentações de projetos educacionais
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Uma vida inteira dedicada à educação
Maria das Neves sempre soube que seria educadora e empenhou todos os seus
dias a esse ofício
“Professor não é apenas aquele que ensina, mas sim o
que nos dá uma razão para aprender. Professor não é
aquele que nos dá a resposta, mas sim o que faz nós
buscarmos as nossas respostas”. É com esse
pensamento que Maria das Neves de Pontes Barbosa
Lira, com 62 anos, entrega o seu coração ao ofício de
lecionar. Com 41 anos de magistério, ela sempre
desenvolveu trabalhos voltados para a criatividade,
inovação e metodologia buscando uma educação de
qualidade para os estudantes.

formatura aconteceu no dia 18 de dezembro de 1982.
Foi minha segunda vitória, afinal, era isso o que eu
queria, me esforcei bastante, estudei com dedicação e
sempre dei tudo de mim”, relembrou Neves.
No ano de 1989, a educadora passou no concurso para
professor do Estado de Pernambuco, assumindo 150
horas-aulas numa turma de pré-escola, na Escola
Estadual Mariana Ferreira Lima, localizada em
Timbaubinha, uma pequena escola pública da
comunidade. Após cinco anos, Neves foi nomeada
gestora da unidade de ensino, onde permanece até os
dias atuais.
“Ser diretora escolar há 27 anos é um desafio e uma
conquista diária, uma busca constante por práticas e
resultados melhores todos os dias. Todo este tempo
compartilho experiências, aprendo com meus colegas,
vivo grandes emoções”, enfatizou Neves.

Educadora iniciou sua trajetória na educação de Timbaúba
em 1978

Única mulher numa família de cinco irmãos, filha de
pais agricultores, que sempre foram preocupados em
dar uma boa educação aos filhos, Neves, como é
conhecida, desde sua infância sempre imaginava que
no futuro seria uma educadora. Uma boa aluna, ela era
destaque em sala de aula. Ao terminar o antigo
primário, aprovada em exame de admissão rigoroso,
ingressou no então Colégio Comercial Timbaubense.
Frequentadora assídua da biblioteca, Neves tinha
grande gosto e prazer pela leitura. Ao terminar o então
ginásio, ela optou pelo curso de magistério porque
sempre gostou de crianças e ser professora a
encantava.
Maria das Neves iniciou sua trajetória na educação de
Timbaúba em 1978, um ano após sua formatura no
magistério. Em 1979, ingressou na universidade,
escolhendo o curso de história na Faculdade de
Formação de Professores de Nazaré da Mata. “Minha

Durante sua gestão à frente da Escola Estadual Mariana
Ferreira Lima, ela desenvolveu várias ações de
protagonismo juvenil, tais como atuação do Grêmio
Estudantil e representação de turma e atuação do
Conselho Escolar e Conselho de Classe, todos
trabalhando em conformidade com as Instruções
Normativas para a melhoria da escola pública. Além
disso, criou o Clube de Mães.
Trabalhando com professores durante tantos anos,
Maria das Neves tem a convicção de que o
aprendizado da docência implica em um processo
marcado pelo enfrentamento de desafios. E mesmo
com tanta bagagem em seu currículo, Neves sempre
busca a atualização de seus conhecimentos. Em 2008,
por exemplo, ela concluiu sua pós-graduação em
Docência Educacional Organizacional Escolar pela
FACIPE. Além disso, já fez vários cursos e participou de
dezenas de capacitações.
“Nessa jornada de 41 anos dedicados à educação,
tenho a honra de encontrar e conhecer pessoas
maravilhosas que foram e são bênçãos na minha vida e
na vida da escola. Tenho ainda a grata satisfação de
conviver com centenas de estudantes a cada ano, por
quem me apaixono e com quem posso aprender muito.
Esses estudantes são a razão de me manter com um
espírito jovial e disposta”, finalizou.
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Projeto da EREM Eurico Queiroz é selecionado para
participar de publicação do Ministério da Saúde
Fruto da eletiva Horta e Sustentabilidade, trabalho teve como objetivo ensinar os
estudantes a comercializarem alimentos saudáveis por meio da agricultura familiar
O p ro j e t o d a d i s c i p l i n a e l e t i va H o r t a e
Sustentabilidade, da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Eurico Queiroz, situada em Bezerros,
Agreste do Estado, foi selecionado para compor uma
publicação técnica intitulada “ Experiências
Inovadoras de Produção, Abastecimento e Consumo
de Frutas, Legumes e Verduras”, realizado pelo
Ministério da Saúde, junto ao Instituto Nacional de
Câncer (INCA), a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS/OMS), a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o
Centro de Excelência Contra a Fome (WFP).
Com nota máxima (8,0), a atividade ficou em primeiro
lugar no eixo de alimentação saudável e sustentável.
Ao todo, foram 87 projetos enviados, e dez
selecionados. O projeto da EREM visa o cultivo
sustentável por parte da comunidade escolar e a
contribuição no fomento da alimentação saudável. A
atividade, de cunho empreendedor, ensinou os
estudantes a elaborarem e comercializarem saladas
de pote, cujos insumos foram retirados da horta da

unidade de ensino, da agricultura familiar, e do
estoque de proteínas da escola.
Participaram do projeto cerca de 20 alunos, em
pa rc e ri a com pro f e s s o re s, me re n de i r a s e
nutricionistas. O trabalho será apresentado
virtualmente em um congresso internacional sobre
o tema, em novembro, e receberá um certificado de
reconhecimento.
“É com grande alegria que nós vemos um trabalho
nosso sendo selecionado. É motivo de muito
orgulho, principalmente nesse momento de
pandemia, termos ações desta natureza. Esse tema
de horta e sustentabilidade abrange não só o
projeto de horta nas escolas, mas também é um
incentivo à agricultura familiar. Esse projeto trouxe
estímulo à família, à produção e comércio de
alimentos saudáveis de forma sustentável em toda
a escola”, frisou Marieta Pinho, superintendente do
Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de
Educação e Esportes.

Participaram do projeto cerca de 20 alunos, em parceria com professores, merendeiras e nutricionistas

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

PROJETOS ESPECIAIS

Escritora desde os sete anos de idade, Izabelle Domingos
é um dos talentos da Rede Estadual de Pernambuco
Adolescente, que hoje cursa o 2º ano do Ensino Médio, é inspiração na EREM Luiz
Rodolfo de Araújo Júnior
Izabelle Domingos, estudante do 2º ano do Ensino
Médio da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Luiz Rodolfo de Araújo Júnior, situada em Abreu
e Lima, Região Metropolitana do Recife, tem uma
lembrança afetiva do poema “Uma palmada bem
dada”, de Cecília Meireles. Quando pequena, sua mãe o
recitava, comparando-a à personagem que gosta de
nada. Mais do que lembrança, Izabelle demonstra ter
uma leve semelhança com a menina: a personalidade
forte aliada à identidade já construída aos 16 anos de
idade.

praticamente em casa, pelo irmão mais velho, e aos
sete anos começou a recontar as histórias que ouvia do
primogênito da família. Com o passar dos anos, na
escola, a adolescente não se desenvolveu tanto na
escola com a escrita.
“Eu sempre estudei em escola privada, e lá eu não tinha
tanto incentivo. Quando entrei na EREM, no ensino
público, tudo mudou. Na EREM a gente é muito
incentivado a produzir, a colocar em prática os nossos
conhecimentos. Produzimos constantemente vídeos
para os projetos da escola, textos, e trabalhamos
diversas outras habilidades. Foi quando senti que evoluí
bastante na escrita. Aqui eu já fui aluna protagonista, os
professores sempre me incentivam a ler, a escrever
poemas para abrir os eventos, e eu me sinto
reconhecida e valorizada”, conta a estudante.
Autora de diversos textos, Izabelle, que é filha de um
porteiro e de uma técnica de enfermagem, pretende
seguir carreira nas letras. Atualmente está em dúvida se
quer cursar Letras ou Jornalismo, mas de uma coisa tem
certeza: quer ensinar. “Eu acho libertador escrever.
Quanto estou sentindo alguma coisa que está muito
além, eu escrevo. É quando eu transbordo. E quero
voltar para a sala de aula para ensinar. Porque ensinar é
grandioso, muito importante para a sociedade. Quero
ver o mundo melhorar e acabar com as desigualdades”,
detalha.

“Eu sempre estudei em escola privada, e lá eu não tinha
tanto incentivo. Quando entrei na EREM, no ensino público,
tudo mudou”, disse Izabelle Domingos

A estudante pode ser considerada uma aluna destaque
da unidade de ensino, segundo a gestão. Escritora nata,
ela encanta com os poemas que falam de amor,
desilusões, desigualdades sociais, e do mundo. Mas
nem sempre foi assim. Izabelle foi alfabetizada

O talento de Izabelle foi percebido logo de cara pela
professora Edileuza Rodrigues Reis, que amadrinha a
adolescente incentivando-a e emprestando livros. “A
escola tem um papel fundamental para que esses
estudantes não se percam, pois eles estão na fase dos
questionamentos, de tentarem reconhecer suas
belezas, habilidades. Quando esses alunos não
encontram as referências em casa, encontram na
escola, nos professores. Nós temos um papel
gigantesco na vida desses meninos. Izabelle sempre se
destacou muito nas minhas aulas e na escola. Ela
sempre teve muita consciência do mundo no qual
pertence. É uma menina negra, pobre, mora numa
periferia da cidade e tem um talento imenso. Ela já tem
uma identidade, só falta lapidar. E é aí que entra a
importância da escola”, acrescenta a professora.
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Aulão Espetáculo Esperançar reúne estudantes em Serra Negra
Os jovens presentes fazem parte das escolas jurisdicionadas a GRE Mata Centro
Embalados pelos repentes de Toinho Mendes, mais de
1.500 estudantes estiveram presentes no Aulão
Espetáculo Esperançar, realizado pela Gerência
Regional de Educação (GRE) Mata Centro, que
aconteceu no mês de outubro, no Anfiteatro, em Serra
Negra. Animados, os jovens participaram de
alongamento, curtiram uma apresentação musical,
sorteios e assistiram atentamente as aulas ministradas
por Fernanda Pessoa, Darlan Moutinho e Lucas Fialho.
Todos os estudantes presentes fizeram testes de covid.
No espaço, tudo para fazer a tarde ser mais que
especial. O local escolhido foi crucial para a energia que
emanava. O ponto mais alto do município, fez
referência ao tema do Aulão "O Céu é o limite para o
seu voo". "Depois de um ano e meio de pandemia, é um
sonho realizado. Passamos por momentos difíceis
durante a pandemia e esse Esperançar foi pensado em
trazer uma palavra de esperança e motivação para
prepará-los para o ENEM e todas as avaliações
externas. Estou muito feliz, tenho certeza que daqui
saíram bons resultados e bons frutos", declara
emocionada, Kátia Monteiro, gestora da GRE.
Os estudantes estavam com a corda toda, sentados

nas escadarias do anfiteatro eles assistiam atentos às
aulas. Tamires do Nascimento estava presente no
evento e contou que ter uma aula fora da escola tem
muitas vantagens. "Esse é um momento único, é
incrível estar aqui, nunca participei de um encontro
como esse, tenho certeza que só vamos ganhar com
esse aprendizado", falou a estudante da Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM) Madre Lucila, de
Vitória de Santo Antão. Jobson da Silva, estudante da
EREM professora Eudóxia de Alcântara Ferreira,
estava entusiasmado. "É bem interessante participar
desse aulão, um modo diferente de estudar e que faz
toda diferença nessa reta final".
Entusiasmada, Fernanda Pessoa deu todas as dicas
para uma redação nota 1.000. "É muito emocionante
pelo nome do evento, pela importância do evento
diante de uma situação tão delicada como a
pandemia. Oportunizar para essa juventude a
capacidade de sonhar, tão perto da prova, dar
e s p e r a n ç a , dar m o t i v a ç ã o , p e r m i t i r esse
acompanhamento sem dúvida é uma ação nobre,
mas eu tenho certeza que vamos fazer hoje com que
muita gente que está aqui não desista. É um prazer
enorme estar aqui", falou a professora de redação.

Mais de 1.500 estudantes estiveram presentes no aulão que aconteceu em outubro, no Anfiteatro
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Estudantes da ETE Professor Francisco Jonas Feitosa
Costa criam empresas durante as aulas de
empreendedorismo e inovação
Alunos iniciaram negócios nas áreas de vendas, de e-commerce,
edtechs e de outros ramos
O projeto “Meu Primeiro Negócio” proposto e dirigido
pelo professor Lenilton Soares, da Escola Técnica Estadual
(ETE) Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, em
Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, desde o início do
ano trabalha com estudantes dos 1ºs anos, na eletiva
trabalhabilidade e empregabilidade, e na disciplina de
empreendedorismo e inovação. Dessa forma, os
estudantes prototiparam suas empresas, definindo suas
propostas de valor, seus públicos-alvo e suas estratégias
para alcance dos objetivos organizacionais das propostas
de empresas as quais estão desprendendo tempo e
dedicação para a sua formação.

Durante a execução do projeto, os estudantes criaram
empresas nas áreas de vendas, de e-commerce, edtechs
e de outros ramos de negócio. Segundo o coordenador
de Integração escola empresa, Daniel Rocha, o projeto
desperta um interesse pelo empreendedorismo nos
jovens. “O projeto desperta o interesse dos jovens para o
empreendedorismo a partir do momento que com uma
ferramenta objetiva e sucinta eles podem desenvolver o
pensamento empreendedor na conjuntura complexa que
vivemos atualmente, observando os pontos positivos e
negativos de todos os aspectos gerenciais, operacionais e
táticos das futuras empresas”, destacou.

Com a metodologia Lean Canvas os estudantes
desenvolveram um quadro de modelo de negócios, que
é uma ferramenta de gerenciamento estratégico trazida e
incorporada para esse contexto de aprendizagem por
projetos, e que permite desenvolver e esboçar modelos
de negócio novos ou existentes em uma única página. “É
um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do
modelo de negócios. O projeto também é executado
com as turmas da modalidade subsequente do curso
técnico de administração, onde empresas reais estão
sendo formadas e lançadas no mercado local”, explicou o
professor Lenilson.

“Inserir-se e participar do projeto Meu Primeiro Negócio
trouxe incríveis experiências e aprendizados, tanto na área
profissional quanto na área pessoal. O aprendizado e
experiência aplicada pelo projeto trouxeram grandes
vantagens, uma delas foi a facilitação em projetos futuros
dentro e fora do ambiente escolar”, ponderou a
estudante, Lara Emanuelly.
“O Projeto Meu Primeiro Negócio faz com que de
grandes mentes surjam ideias simples, e essas pequenas
ideias tornem grandes negócios”, avaliou a estudante,
Lunna Fhranthisca.

“O projeto desperta o interesse dos jovens para o empreendedorismo”, afirmou o professor Lenilton Soares
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Dia do Gestor Escolar: desafios e paixões que motivam os
profissionais da educação
Pernambuco conta com 1.056 gestores escolares que diariamente são
responsáveis por gerir a escola e garantir o direito à aprendizagem
O Dia do Gestor Escolar é comemorado em todo o
Brasil no dia 12 de novembro. A Rede Estadual de
Ensino conta com 1.056 gestores que diariamente são
responsáveis por gerir a escola e garantir o direito à
aprendizagem, o funcionamento com um bom
ambiente para os professores, estudantes e demais
colaboradores, bem como manter as normas em
cumprimento e supervisionar os projetos pedagógico e
administrativo das unidades de ensino.
Gestora escolar há 16 anos, Andréa de Kássia, que
atualmente ocupa o cargo na Escola Técnica Estadual
(ETE) Dom Bosco, na Zona Norte do Recife, disse que o
que a motivou a ser gestora de escola foi a
possibilidade de alcançar um número maior de pessoas
através do seu trabalho. “Cada dia eu fico mais
motivada a continuar nesse cargo porque a
possibilidade de tocar vidas e ser tocada é muito
marcante para mim. Além disso, eu posso contribuir
para a garantia de uma educação equitativa,
transformando vidas e sonhos em realidade”, enfatizou.
Andréa disse ainda que o cargo é cheio de obstáculos e
durante sua trajetória teve que lidar com muitas
situações desafiadoras. “A gente sabe que toda
profissão tem seus desafios e na de gestor escolar não
poderia ser diferente. Mas eles são na realidade o
combustível para continuar fazendo mais e melhor.
Onde tem escola, tem desafio. Trabalhar com resolução

“Cada dia eu fico mais motivada a continuar nesse cargo
porque a possibilidade de tocar vidas e ser tocada é muito
marcante para mim”, disse Andréa de Kássia

“Como gestor escolar construímos caminhos que vão fazer
o jovem enfrentar os desafios tendo toda a comunidade
escolar integrada e inteirada da missão que temos”,
afirmou Rafael Máximo

de problemas é apaixonante e é o que me motiva a
continuar neste cargo”, acrescentou.
Segundo o gestor da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Maria do Céu Bandeira, em Moreno,
Rafael Máximo, o grande desafio para quem atua em
gestão da educação está nos novos conceitos que ela
traz diante da evolução cognitiva dos jovens. “Fazer
uma educação de qualidade requer planejamento,
força de vontade e paciência. O que me faz acreditar
nessa profissão é a certeza de que como gestor escolar
construímos caminhos que vão fazer o jovem enfrentar
os desafios tendo toda a comunidade escolar integrada
e inteirada da missão que temos”, salientou Rafael, que
atua há 12 anos como gestor escolar.
Atualmente, a EREM Maria do Céu Bandeira tem 460
estudantes. Para Rafael, não é uma tarefa fácil lidar com
os conflitos dos jovens no dia a dia, mas é papel do
gestor gerir as diferenças de ideias. “As relações entre
pessoas já é conflituosa por si só e é papel do gestor
escolar gerir as diferenças de ideias e opiniões que
geram o conflito. É preciso sempre mediar as relações
para que todos possam executar e usufruir de uma
educação equânime. Enquanto professor que sou,
percebi que fazendo uma gestão participativa e
inclusiva podemos mudar para melhor a vida das
pessoas”, finalizou.

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

PROJETOS ESPECIAIS

EREFEM Barros Carvalho promove exposição fotográfica
em alusão ao Mês da Consciência Negra
As fotografias, cujos estudantes e funcionários são os protagonistas, estão
expostas na sede da GRE Recife Sul
A Escola de Referência em Ensino Fundamental e
Médio (EREFEM) Barros Carvalho, situada no bairro do
Cordeiro, Zona Oeste do Recife, promoveu um projeto
de exposição fotográfica intitulado “Identidades Barros
Carvalho", que trouxe em sua primeira edição a mostra
“Realeza afro-brasileira”, em alusão ao mês da
Consciência Negra. Nela, 15 estudantes e cinco
funcionários da unidade de ensino foram fotografados
com indumentárias e cenários ornamentados que
fazem referência à realeza africana.

“Antes das sessões de foto, toda a escola trabalhou a
temática da consciência negra com as turmas, para
reforçar e deixar os estudantes mais à vontade para
irem ao estúdio que improvisamos em uma sala. A
gente buscou, nessas aulas, reforçar a importância
de eles se acharem bonitos, para que os momentos
captados fossem reais. A exposição começou na
escola e foi um sucesso entre os estudantes. Eles se
sentiram importantes, bonitos, e esse era o nosso
objetivo”, disse o docente.

O objetivo da atividade é empoderar esses
adolescentes e funcionários da EREFEM, e fazer dessa
construção da autoestima uma ferramenta de combate
ao racismo. Ao todo, 20 fotografias foram expostas na
unidade de ensino, na Gerência Regional de Educação
(GRE) Recife Sul, e na sede da Secretaria de Educação e
Esportes (SEE). De acordo com o professor idealizador
do projeto, Daniel Mendonça, a atividade não consiste
apenas nas fotografias, mas na afirmação da beleza
negra durante toda a produção.

José Davi de Araújo, aluno do 9º ano do Ensino
Fundamental da escola, passou a reconhecer e
gostar da sua beleza depois das fotografias. “Eu
fiquei muito surpreso com o resultado porque nunca
pensei que seria modelo algum dia, não achava que
ia ficar legal na foto. Agora me acho bonito. E acima
de tudo, foi muito legal representar a minha
ancestralidade nos ensaios. Sem dúvidas, esse
trabalho elevou a autoestima de todos que
participaram”, contou.

De acordo com o professor idealizador do projeto, Daniel Mendonça, a atividade não consiste apenas nas fotografias,
mas na afirmação da beleza negra durante toda a produção
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Estudantes da EREM João Bezerra realizam ação de
conscientização e preservação de rios
Programação contou com uma feira de exposição de produtos artesanais feitos com
conchas do mar e uma atividade simbólica de limpeza da praia do Buraco da Velha

Ação também integrou a programação educativa do projeto “Voz dos Oceanos”, uma iniciativa mundial de combate
à poluição plástica, criada e liderada pela Família Schurmann

Na data em que se comemora o Dia do Rio Capibaribe,
24 de novembro, os estudantes da Escola de Referência
em Ensino Médio (EREM) João Bezerra, localizada em
Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, em parceria com
a ONG Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), realizaram
um evento socioeducativo para conscientizar a
população sobre a importância de preservar o rio limpo
para um mundo mais sustentável. Para chamar a atenção
da sociedade sobre o tema, o projeto "Salve o Rio
Capibaribe: da nascente à foz", promoveu desde o dia 22
de novembro uma programação que contou com
palestras temáticas, debates, roda de diálogo e exibição
de filmes nas dependências da escola.
Para encerrar o ciclo de atividades, o projeto realizou uma
feira de exposição de produtos artesanais feitos com
conchas do mar e uma atividade simbólica de limpeza da
praia do Buraco da Velha. Além disso, os estudantes
cantaram e recitaram poemas e apresentaram produtos
recicláveis produzidos com garrafas pet e biojóias
confeccionadas com resíduos da pesca.
A ação também integrou a programação educativa do
projeto “Voz dos Oceanos”, uma iniciativa mundial de
combate à poluição plástica, criada e liderada pela Família
Schurmann, e parceria do Instituto de Referência e Apoio
a Projetos Assistenciais do Brasil (Irapa), responsável pela
vertical de educação e ativação dos núcleos locais para
esse pilar. “Essa ação de conscientização dos estudantes
cuidando do rio Capibaribe é relevante e muito

significativa, uma vez que o lixo jogado no rio traz
consequências drásticas à fauna e à flora marinha, além
de prejudicar marisqueiras e pescadores em sua prática
profissional”, ponderou a gestora da escola, Viviane
Gomes.
Para a estudante do 1º ano do Ensino Médio Melyssa
Lopes, de 16 anos, essa ação contribui para conscientizar
a população para preservar os rios. Na ocasião, ela
apresentou desenhos que representam os cuidados que
a sociedade deve ter com eles. “A gente usou
personagens de anime para ilustrar as artes para chamar
a atenção das pessoas para que elas tenham esse
cuidado com a natureza para maior sustentabilidade. Eu
acredito que essas atividades e esse projeto podem sim
conscientizar as pessoas e criar uma mudança de maus
hábitos se for visto e feito”, ponderou.
Daniela Araújo, coordenadora de educação ambiental
da FMA, ressaltou a importância da parceria com a
EREM João Bezerra. “A gente veio para a escola porque
é um local de transformação. O que a gente veio trazer
foi um momento de reflexão sobre a saúde dos rios. É
importante que a gente mantenha uma perspectiva de
um futuro não só para o oceano, mas para toda a
população. E a escola é um local muito propício para isso
e a gente espera que esses jovens levem esse legado à
frente porque a nossa perspectiva é um pouco caótica
em relação à sustentabilidade da sociedade, inclusive,
do planeta”, salientou.
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Escola de Caruaru realiza projeto virtual focado na
construção significativa das aprendizagens
Projeto Reconectando Saberes, que será retomado em março, trabalha com várias
disciplinas de forma mais atrativa para os estudantes da rede estadual
A Escola Estadual Felisberto de Carvalho, localizada em
Caruaru, Agreste do Estado, realizou em 2020 o
“Projeto Reconectando Saberes: A soma das partes é
maior que o todo”. A ação envolveu estudantes dos
anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de toda
comunidade escolar, e falou sobre a necessidade de
uma construção significativa das aprendizagens.
Durante o projeto, os estudantes participavam
semanalmente de rodas de diálogos através da
plataforma Google Meet, ministradas pelos professores
da escola e convidados. Foram discutidas temáticas
interdisciplinares com uma perspectiva crítica para o
desenvolvimento de um pensamento complexo por
parte dos estudantes. Os encontros virtuais recebiam
sempre temas divertidos, porém, tratavam de assuntos
importantes com uma proposta de abordagem
interdisciplinar, onde eram discutidos assuntos de
biologia, educação física, matemática, linguagens,
dentre outros, sempre unindo as disciplinas.
O “Organiza-te ou te devoro” foi um dos temas
tratados, onde foram apresentadas técnicas e métodos
de ensino-aprendizagem e sua aplicação nas diferentes
áreas do conhecimento. Outro foi o “Divertidamente”,
que tratou sobre emoções, reações, hormônios e a
prática de atividades físicas. Também teve o momento
“Admirável mundo novo”, que trabalhou uma discussão
sobre gênero, diversidade e construções sociais. Por
fim, os encontros “Educação fiscal, Covid-19 e
responsabilidade social: Quais são as implicações da
ausência de investimentos financeiros para a educação,
o desenvolvimento de pesquisas científicas e a vida em
sociedade?” e “Da Revolta da Vacina à Covid-19:
Revoluções científicas, construções sociais e senso
comum” discutiram sobre a situação atual no mundo.
Para a professora de biologia e idealizadora do projeto,
Suellen Lima, a iniciativa serviu para além do que será
aplicado dentro da sala de aula. “A importância do
projeto transcende a questão meramente curricular,
uma vez que as temáticas abordadas contemplam e
estimulam o desenvolvimento do senso crítico, a
reflexividade e articulação com as vivências do
cotidiano”, disse a docente.

Dentro do projeto também foram realizadas oficinas
temáticas sobre a produção de hortaliças, educação
alimentar e ambiental. As oficinas foram ministradas via
Google Meet por estudantes de Engenharia
Agronômica do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)
campus Vitória de Santo Antão. Também virtualmente,
através do YouTube, foram realizados seminários sobre
leitura, libras e educação como instrumento de luta.
A estudante Fernanda Menezes tem 15 anos e cursa o
2º ano do Ensino Médio. Ela, assim como os demais
jovens que continuam tendo que conciliar as privações
impostas pelo novo coronavírus com os estudos, soube
aproveitar a oportunidade ofertada pelo pela escola. “O
projeto ajudou os alunos a ficarem mais próximos da
escola durante esse ano turbulento que ainda estamos
vivendo. A metodologia usada no projeto foi de
extrema importância, pois foi uma linguagem de fácil
entendimento para os alunos, trazendo dicas de
estudos, e conhecimentos diversos sobre o universo
escolar”, afirmou.
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XIII Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras aconteceu
presencialmente seguindo os protocolos de segurança
Ao todo, são 179 agremiações participaram da maior competição do Estado
Seguindo todos os protocolos de segurança para o
combate ao Covid 19, a Secretaria de Educação e
Esportes (SEE), deu início, em outubro, à XIII Copa
Pernambucana de Bandas e Fanfarras, realizada pela
Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras (CNBF)
e organizada pela Associação de Bandas e Fanfarras e
Regentes de Pernambuco (Abanfare). Ao todo, são
179 agremiações participaram da Copa.
Neste ano, a coordenação da copa autorizou a
presença do público, mas de maneira limitada.
Apenas 300 pessoas nas arquibancadas, respeitando
o distanciamento social. Para manter a biossegurança
dos participantes e público, uma força-tarefa foi
montada em parceria com a Secretaria Estadual de
Saúde.

Com sete categorias, a competição teve espaço para
tudo quanto é tipo de tema a ser explorado nas
apresentações. As categorias apresentadas foram:
Fanfarra Simples; Percussão Rudimentar; Percussão
Sinfônica; Marcial Infanto Juvenil; Musical Máster;
Marcial Juvenil e Marcial Máster.
A Copa de Bandas e Fanfarras aconteceu em 9 etapas.
Para a primeira foram realizadas apresentações de 38
agremiações. A segunda etapa aconteceu no mês de
outubro, com as bandas das GREs Metro Norte e Sul e
São Lourenço da Mata. Já a terceira etapa foi realizada
no dia 24 de outubro, em Santa Terezinha, com as
bandas do Sertão do Pajeú Moxotó e Submédio São
Francisco. No dia 31 de outubro, foram quatro regiões
na disputa da quarta etapa em Catende: Mata Sul,

“Mesmo diante de uma pandemia superamos todos os obstáculos e levamos aos municípios muita música e alegria”,
disse Waldenilson Cunha, gestor de ações culturais da SEE
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Mata Centro, Agreste Meridional e Setentrional e Vale
do Capibaribe.
Em novembro, a quinta etapa teve início no dia 7, com
as agremiações das GREs do Sertão Médio São
Francisco e Araripe, em Cabrobó. No dia 14 do mesmo
mês foi a vez da Mata Norte, em São Vicente Ferrer.
Passada a primeira fase da competição, em dezembro
teve início às etapas semifinais. Por fim, a grande final
aconteceu no dia 19 de dezembro. A Banda de
Percussão Professora Edite Matos, vinculada à Escola
de Referência em Ensino Médio Professora Edite
Matos, trouxe “O Segredo” como tema. Os
integrantes, que vieram de Santa Maria da Boa Vista,
no Sertão do Estado, trouxeram uma vibe mágica
para o ginásio, encantando toda a plateia.
“Foi muita expectativa de todos os envolvidos,
principalmente nossos componentes, maestros e
coreógrafos. Mesmo diante de uma pandemia
superamos todos os obstáculos e levamos aos
municípios muita música e alegria. As nossas
corporações sabem fazer isto muito bem, pois a
música é a arte dos sons", disse Waldenilson Cunha,
gestor de ações culturais da SEE.

Com sete categorias, a competição teve espaço para tudo
quanto é tipo de tema a ser explorado nas apresentações

Conheça os vencedores da XIII Copa de Bandas e Fanfarras
Categoria Marcial Master
1º Lugar (Municipal Antônio Farias Filho)
2º Lugar (ETE Criatividade Musical)
3º Lugar (E.E. Rotary do Alto do Pascoal)
Musical Master
1º Lugar (EREM Dom Vital)
2º Lugar (EREM José Caldas Cavalcanti)
3º Lugar (E. E. Prof.ª Maria Alves Machado)
Marcial Juvenil
1º Lugar (Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão)
2º Lugar (EREM Ginásio Pernambucano)
3º Lugar (EREM Confederação do Equador)
Percussão Sinfônica
1º Lugar (E.E. Senador Novaes Filho)
2º Lugar (EREM Clotilde de Oliveira)
3º Lugar (EREM Gercino Coelho)

Fanfarra Simples
1º Lugar (EREM Prof.ª Adelaide Pessoa Câmara)
2º Lugar (EREM Des. Antônio da Silva Guimarães)
3º Lugar (EREM Jornalista Jader de Andrade)
Percussão Rudimentar
1º Lugar (EREM Professora Edite Matos)
2º Lugar (M. Prof.ª Almerinda Um. de Barros)
3º Lugar (E. E. Rodolfo Aureliano)
Infanto Juvenil
1º Lugar (E.E. Jornalista Costa Porto)
2º Lugar (E.E. Senador Nilo De Souza Coelho)
3º Lugar (E. E. Professor Simão Amorim Durando)
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Programação de férias animou as crianças na Biblioteca
Pública de Pernambuco
Atividades foram voltadas para crianças a partir de 4 anos
No mês de julho, a Biblioteca Pública de Pernambuco
(BPE) realizou uma programação para animar as férias
da garotada. Com atividades voltadas para crianças a
partir de 4 anos, o setor infantojuvenil do
equipamento sediou oficinas e gincanas literárias. O
tema deste ano foi “Uma festa na floresta”, inspirado
no livro homônimo da escritora pernambucana Lêda
Sellaro, que conta ainda com ilustrações de Anabella
Lópes.
“Promover a diversidade humana e o amor pela
natureza foram temas da programação de férias do
setor infantojuvenil da BPE. Vários livros foram
s e l e c io n a d o s para v i v en c ia r, de ma n e ir a
interdisciplinar, esses temas e outros correlatos”,
contou Roberta Alcoforado, gestora da BPE.
Em virtude da pandemia, o evento teve vagas
limitadas e não foram abertas exceções. As atividades
foram realizadas ao ar livre e só foi possível participar
após a aferição de temperatura, e foi obrigatório o uso
de máscaras e álcool em gel durante a estadia. “Após
um longo período sem programação cultural, a BPE

Em virtude da pandemia, o evento teve vagas limitadas

retomou a programação cultural para as crianças
adotando os protocolos de segurança sanitária”,
ressaltou Roberta.

O tema deste ano foi “Uma festa na floresta”, inspirado no livro homônimo da escritora pernambucana Lêda Sellaro
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Mês das crianças com programação na Biblioteca Pública
do Estado de Pernambuco
Oficinas, exposições, bibliotur e contação de histórias foram
algumas das ações realizadas
Após um hiato de um ano e meio, a Biblioteca Pública
do Estado de Pernambuco (BPE) abriu as portas para
a criançada. Em alusão ao mês das crianças, em
outubro, a BPE realizou uma série de atividades. Na
programação houve oficinas, exposições, bibliotur e
contação de histórias, tudo foi vivenciado no setor
infanto-juvenil. Participaram das atividades crianças a
partir de 4 anos, com cada oficina oferecendo 10
vagas. Tudo foi ministrado pelo oficineiro Anselmo
Cabral.
A primeira ação foi a “Oficina de recortes - Que
história você vai contar?”, na qual as crianças
montaram uma história a partir de recortes, com
várias imagens que ficaram à disposição e no final
cada uma socializou sua história com os colegas.
Também foi realizada a contação de história com o
livro “O Gato de Biblioteca", de Vicki Myron e Bret
Witter.
No dia 20 de outubro a oficina foi “Aquarelando
com poesia”, onde os pequenos ouviram o poema
Leilão de Jardim'' de Cecília Meireles. Foram
disponibilizadas telas, pincéis, tintas e aventais, e

as crianças trabalharam o poema através da
pintura. Na contação de história, o livro foi “Uma
Biblioteca pode fazer milagres?” de Lorenz Pauli.
No último momento da programação aconteceu a
confecção de um livro artesanal. Exclusivamente
nesta ação participaram as crianças a partir dos 8
anos. Na ocasião foram disponibilizados material
para confecção do livro. Na contação de história foi
a vez de conhecer sobre “O Seu Raposo adora
livros”, de Franziska Biermann. Todos os dias
também foram oferecidos a Bibliotur, passeio pela
BPE para conhecer um pouco da história da
biblioteca.
“É uma felicidade imensa poder estar recebendo
as crianças para as nossas oficinas, depois de um
período sem poder realizar. Mesmo com um
número reduzido, estar de volta representa uma
calmaria, alento de que o momento ruim está
passando. E que as crianças já contam com as
atividades que a BPE disponibiliza em datas
especiais como férias e o mês de outubro”, explicou
Marlene Paraguai, chefe do setor infantil.

Participaram das atividades crianças a partir de 4 anos, com cada oficina oferecendo 10 vagas
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Conservatório Pernambucano de Música recebeu 675
novos estudantes em 2021
Vagas foram destinadas às pessoas com ou sem conhecimento musical
Em 2021, o Conservatório Pernambucano de Música
(CPM) realizou certames para preenchimento de vagas
na escola de música. Ao todo, foram mais de 600 novos
estudantes no CPM.
Somente nos cursos técnicos da escola ingressaram 80
novos estudantes. Os cursos técnicos oferecidos foram
em canto, composição e arranjo, regência e
instrumento musical, destinada às pessoas com
comprovado conhecimento musical teórico e prático.
Nesse, as vagas foram para clarinete, flauta doce, flauta
transversa, oboé, saxofone, trombone, trompete, tuba,
contrabaixo acústico, violino, violoncelo, piano erudito,
piano popular, bandolim, cavaquinho, contrabaixo
elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, bateria,
percussão erudita, percussão popular, canto erudito,
canto popular, composição e arranjo, e regência.
Já nos cursos de Iniciação Musical, Iniciação Musical
Especial, Preparatório e Livre para Iniciantes e
candidatos com pouco ou nenhum conhecimento
musical, ingressaram 595 novos estudantes na unidade

de ensino. As vagas disponíveis foram em Canto
Erudito, Canto Popular, Bandolim, Cavaquinho,
Contrabaixo Elétrico, Guitarra, Violão de 7 Cordas,
Violão Erudito, Violão Popular, Contrabaixo Acústico.
Viola de Arco, Violino, Violoncelo, Bateria, Percussão
Erudita, Percussão Popular, Clarinete, Flauta Doce,
Flauta Transversa, Oboé, Saxofone, Trombone,
Trompete, Tuba, Piano Erudito, Piano Popular e
Teclado.
“Como geralmente fazemos todos os semestres, e
mesmo durante a pandemia buscamos manter a
rotina, tivemos inscrições de novos alunos para os
cursos de Iniciação, Preparatório e Técnico. A busca foi
significativa, especialmente pela perspectiva da volta
às atividades presenciais, algo desejado pelo
Conservatório e pela comunidade de alunos e pais de
alunos. Muitos dos alunos que haviam trancado os
cursos também pediram reintegração, e estamos
motivados para o recomeço em 2022”, explicou a
gerente do Conservatório Pernambucano de Música,
Roze Hazin.

Apesar da pandemia, a busca por vagas para estudar no CPM foi grande
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Live de Dia Nacional do Choro
Para comemorar a data, o Conservatório Pernambucano de Música realizou,
durante dois dias, uma programação especial para todos os públicos
Mesmo com a pandemia, o Conservatório
Pernambucano de Música não parou. Para
comemorar o Dia do Choro, com coordenação
artística das professoras Maíra Macedo e Moema
Macedo, o CPM realizou, durante dois dias, uma
programação especial para todos os públicos. Com

Apresentação de Rafael Marques e Bruno 7 Cordas
(imagem extraída do vídeo exibido no canal oficial do CPM no YouTube).

apresentações musicais remotas realizadas ao vivo
pelo canal do CPM no YouTube, as atrações ficaram
por conta de Rafael Marques, Bruno 7 Cordas, Bozó 7
Cordas, Beto do Bandolim, Granduo e o Quarteto
Pernambucano.

Apresentação de Beto do Bandolim e Bozó 7 Cordas
(imagem extraída do vídeo exibido no canal oficial do CPM no YouTube).

Em 2021, Dia Nacional do Choro também contou com a apresentação do Quarteto Pernambuco
(imagem extraída do vídeo exibido no canal oficial do CPM no YouTube)
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Conservatório Pernambucano de Música realizou seleção
simplificada de 40 professores
Vagas foram ofertadas para profissionais na área de canto, instrumento,
correpetidor e teoria musical
Em 2021 o Conservatório Pernambucano de Música
(CPM) abriu inscrições para seleção simplificada de
professores. Ao todo, foram ofertadas 40 vagas para
profissionais na área de canto, instrumento,
correpetidor e teoria musical, com salário que passa
de R$ 2,8 mil. O processo seletivo foi realizado em três
etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório.
Foram elas: Análise de Experiência Profissional e de
Títulos, Avaliação Prática e Avaliação Didática. Do
total de vagas ofertadas, 5% foram reservadas para
pessoas com deficiência. A seleção terá validade de
dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois. O
resultado final está previsto para ser divulgado no dia
22 de março de 2022 exclusivamente no site do Idib,
que é a plataforma responsável por organizar a
seleção.

“Teremos uma seleção simplificada para contratação
de 40 professores no início deste 2022. Essa é uma
necessidade urgente, devido à saída de diversos
profissionais, bem como pela aposentadoria de
alguns professores de áreas bastante procuradas.
Esperamos contar com esses professores já no
primeiro semestre do novo ano letivo”, pontua Roze
Hazin, gerente do Conservatório Pernambucano de
Música.
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Aurora Musical foi apresentado na ETE de
Criatividade Musical
Ação tem 10 anos de existência e apresentou recitais que foram
do lírico ao popular
A Escola Técnica de Criatividade Musical (ETECM),
localizada na Rua da Aurora, na área central do Recife,
completou 40 anos de existência em 2021, tendo
formado neste período diversos músicos. Para marcar
esse momento, a escola de música realizou o “Aurora
Musical”, evento que abordou linguagens diversas
que foram do lírico ao popular.
O “Aurora Musical" nasceu em 2011 com o intuito de
ser uma vitrine do trabalho artístico-pedagógico da
escola, criando uma programação durante a semana
da música no mês de novembro. Nesta edição, a
programação foi composta por performances
musicais, workshops, palestras e mini cursos
destinados aos estudantes e aos docentes da escola.
Também foram convidados alguns artistas do Estado
para compor a grade musical do evento.

Mayra Barbosa (voz e percussão), Sidcléa Cavalcanti (violão)
e Mayara Barbosa (zabumba) realizaram uma bela
apresentação

Nado, que em 2019 recebeu do Governo de
Pernambuco o título de Patrimônio Vivo do Estado
pelas suas criações autorais de instrumentos musicais
feitos de cerâmica.

Tradicionalmente, a programação do Aurora Musical
dedica sempre um espaço de formação para os
alunos e público do evento com workshops
oferecidos por convidados. Neste ano, o técnico de
áudio e baterista Anderson Freitas foi o responsável
por conduzir o Workshop “Por dentro do estúdio de
gravação de áudio”, abordando vivências, técnicas e
as melhores maneiras de captação de áudio dentro
de um estúdio de gravação. Compôs também a grade
de formação o workshop “O som do Barro”,
ministrada pelo ceramista e escultor de sons Mestre
Iris Vieira em sua participação com a tuba

Ângelo Lima (clarinete) e Rafael Meira (violão) participaram
da 10ª Aurora Musical

Neste ano, ainda por conta da pandemia do Covid-19,
o Aurora Musical foi executado de forma híbrida,
tendo apresentações on-line e ao vivo divididas entre
os dias 29 de novembro a 02 dezembro. Participaram
da programação musical o trio de forrozeiras, As
Januárias; a banda Abulido, ganhadores do segundo
lugar do Festival Pré Amp Recife em 2020; o
instrumental popular da Granduo Brasil; o Duo Soma,
que traz na sua identidade instrumental a inspiração
do movimento Armorial; a professora e tubista Iris
Vieira e a Banda Sinfônica José Caetano que é
composta por alunos e professoras da ETE.

* Todas as imagens foram extraídas do vídeo exibido no canal oficial do CPM no YouTube.
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Semana da Música do CPM trouxe programação em
formato híbrido
Audições e apresentações aconteceram com grandes nomes da música brasileira
Após o momento mais crítico da pandemia do Covid19, o Conservatório Pernambucano de Música (CPM)
retomou suas atividades presenciais. Ao longo do
ano a escola de música realizou várias ações em
fo r m a t o h í b r i d o p a r a v i ve n c i a r a s d a t a s
comemorativas. Uma delas foi a Semana da Música
CPM 2021, que trouxe na programação audições e
apresentações musicais no mês de novembro.
A programação, que foi online e presencial, teve
início com a missa em homenagem a Santa Cecília,
padroeira dos músicos, na Igreja Nossa Senhora da
Conceição de Beberibe, na Zona Norte do Recife.
Celebrada pelo Padre Rosivaldo Torres, a missa
contou com a participação do Duo Muniz Rodrigues.
E para encerrar as apresentações da Semana da
Música do CPM, o palco escolhido foi o Teatro Santa
Isabel. Com as cabines lotadas, o espaço recebeu
uma apresentação especial do pianista Cristian
Budu, um grande nome da nova geração da música
clássica.
Cristian representa o Brasil juntamente com Nelson
Freire na ultra-seleta lista “Top 50 Greatest Chopin

Re cordings” e reúne ape nas 50 das mais
antológicas interpretações de Chopin da história.
No repertório escolhido pelo músico para a ocasião,
estavam obras de Heitor Villa Lobos, Claude
Debussy e os 24 prelúdios OP28 de Frédéric Chopin.
"É uma emoção muito grande estar de volta ao
Recife. Poder voltar a tocar, subir nos palcos, olhar a
plateia, tem um significado muito especial. Estar
aqui, realizando essa apresentação para a Semana
da Música do Conservatório, é sem dúvida um
momento ímpar. Estou muito feliz”, disse o músico.
“A S e m a n a d a M ú s i c a d o Co n s e r va t ó r i o
Pernambucano de Música tornou-se, ao longo dos
anos, uma certeza de bons espetáculos e de
surpresas compensadoras. A pandemia não impediu
que fizéssemos uma programação virtual de alto
nível e nossa programação de 2021, mesclando
recitais presenciais e virtuais, apresenta atrações
insuperáveis. Cristian Budu é um artista de nível
in t ern ac io na l, com tr ânsito l ivre nas mais
importantes salas de concerto do mundo, e seu
concerto é a jóia numa semana de excelentes
eventos”, disse Rose Hazin, gerente do CPM.

Ao longo de uma semana, Conservatório Pernambucano de Música trouxe o que existe de melhor para o público
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Equipe de natação do Sesi/SP tem período de treinos no
Parque Santos Dumont
Além da pernambucana Etiene Medeiros, time estava composto por nomes de
peso, como Daynara de Paula, e supervisionado por Fernando Vanzella
Durante algumas semanas entre janeiro e fevereiro, o
parque aquático do Centro Esportivo Santos Dumont,
em Boa Viagem, foi casa de um time de peso da
n a t a ç ã o d o S e s i / S P. A c o m p a n h a n d o a
pernambucana e campeã mundial Etiene Medeiros,
estiveram em solo pernambucano Daynara de Paula recordista sul-americana e participante de três
Olimpíadas -, Sabrina Jacob, Júlia Góes, Raphael
Oliveira e Matheus Gonche, todos sob a supervisão
do técnico Fernando Vanzella.
Os atletas realizaram os treinamentos em dois
períodos, sendo manhã e tarde. Além dos esportistas
e de Vanzella, também estiveram presentes durante
este perío do um t ime de fi s io t er a p e u t a s ,
preparadores físicos e outros membros da comissão
técnica. A vinda da renomada equipe paulista,
composta por competidores do alto rendimento e
seleção brasileira, reforça o destaque e a referência
que o parque aquático do Santos Dumont vem se
tornando nacionalmente. Para se ter ideia, no ano
passado, além de Etiene Medeiros, o espaço ainda
recebeu o mineiro Ítalo Manzine e a jovem promessa
da modalidade, Stephan Steverink.
“Quando uma atleta do nível de Etiene, referência na
modalidade, faz um camping como o que ela fez aqui
no final do ano, chama a atenção de toda a
comunidade. Como treinador, fui monitorando o
período dela no Recife e gostei muito do resultado, e
isso me motivou a vir para cá com o restante do grupo,
composto também por atletas da seleção brasileira. É
bom para aproveitar a piscina de 50 metros que o
parque oferece, e que nós não temos no clube em São
Paulo.”, destacou Vanzella.
“Vanzella viu meu feedback após as nadadas aqui e
tive bastante evolução, daí surgiu a ideia de trazer
uma parte da equipe até aqui. Alternar entre as
piscinas de 25 e 50 metros é muito importante para
conseguirmos um rendimento maior, um treinamento
diferenciado, e aqui com certeza vamos conseguir
fazer isso”, acrescentou Etiene Medeiros.

A passagem da renomada equipe paulista, composta por
competidores do alto rendimento e seleção brasileira,
reforça o destaque e a referência que o parque aquático
do Santos Dumont vem se tornando nacionalmente

Detentora de três participações olímpicas no
currículo, Daynara de Paula mostrou-se animada por
treinar fora de casa e experimentar novas
experiências. “Aqui temos o calor como vantagem e
desvantagem, temos que buscar o equilíbrio para
aproveitar ao máximo a oportunidade. O parque tem
o diferencial de ser um conjunto, não só a piscina. Aqui
perto tem uma academia ao ar livre, pista de
atletismo, então é um local interligado, com um
suporte e uma estrutura incrível, que permite fazer
um treinamento completo”, arrematou a nadadora.
“Recebemos alguns dos melhores atletas do Brasil e
do mundo. Esse intercâmbio favorece a troca de
conhecimento, de experiência, e confirma a grande
estrutura do parque aquático do Santos Dumont,
além de como Pernambuco tem sido referência na
natação e nas modalidades aquáticas”, comemorou o
secretário executivo de Esportes do Estado, Diego
Pérez, que fez questão de presentear atletas e
comissão técnica com um kit especial com itens que
representam Pernambuco.
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Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
anuncia nova pista de atletismo no Parque Santos
Dumont
Anúncio contou com a participação do secretário de Educação e Esportes do
Estado, Marcelo Barros, e do deputado federal Felipe Carreras
Pegando embalo na visita do deputado federal Felipe
Carreras às instalações do Parque Santos Dumont, em
Boa Viagem, durante o mês de fevereiro, foi
anunciada a construção de uma nova pista de
atletismo no centro esportivo. O investimento será
feito através de emenda parlamentar do deputado e
de recursos da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco. O encontro contou com a presença do
secretário da pasta, Marcelo Barros, do secretário
executivo de Esportes do Estado, Diego Pérez, e de
Felipe Carreras. A pista seguirá todas as validações da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
“Muito feliz em anunciar, junto com Felipe Carreras,
uma nova pista de atletismo no nosso complexo
esportivo. Quero lembrar também o governador
Paulo Câmara, que sempre estimula o esporte aqui
em Pernambuco. É um grande investimento nosso,
junto com a emenda do deputado Felipe, e que em
breve vai nos proporcionar uma pista completamente
nova, incentivando ainda mais a modalidade aqui no
Estado”, comemorou o secretário de Educação e
Esportes de Pernambuco, Marcelo Barros.
O deputado federal Felipe Carreras aproveitou a
ocasião para destacar a felicidade em poder voltar a
Pernambuco para fazer parte deste tão aguardado

A pista seguirá todas as validações da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt)

“É um grande investimento nosso, junto com a emenda do
deputado Felipe, e que em breve vai nos proporcionar uma
pista completamente nova, incentivando ainda mais a
modalidade aqui no Estado”, comemorou Marcelo Barros

anúncio pelos atletas e paratletas da modalidade. “É
uma satisfação muito grande ver que o Governo de
Pernambuco tem valorizado cada vez mais o esporte,
mostrando que ele não é feito apenas para formar
campeões e medalhistas, mas, principalmente,
cidadãos. Esta era uma reivindicação da comunidade
esportiva e agora, nessa parceria, vamos conseguir
realizar mais essa conquista para o esporte
pernambucano”, destacou.
Felicidade dobrada pra quem de fato irá usufruir do
equipamento todos os dias. A pernambucana Keila
Costa comemorou a chegada de uma nova pista
para a comunidade esportiva. “Tudo isso é incrível.
Só de ter essa pista já valorizamos muito, imagina
quando chegar a nova. Todo esse investimento dá
ainda mais vontade de treinar. Tenho certeza que
será um incentivo a mais para mim e para as novas
gerações do atletismo pernambucano”, confirmou.
"Essa nova pista vai possibilitar resultados ainda
melhores e vai fortalecer ainda mais os resultados
expressivos do atletismo de Pernambuco. Além
disso, novas e importantes competições vão poder
ser trazidas para o nosso Estado", arrematou o
secretário Diego Pérez.
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Tiago Camilo inaugura Projeto “Dojô do Brasil” no
Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Iniciativa é oferecida de forma gratuita aos estudantes da Rede Pública Estadual e
Municipal
Os tatames olímpicos do Parque e Centro
Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, foram
palco, no mês de setembro, da inauguração do
Projeto “Dojô do Brasil”, promovido pelo Instituto
Tiago Camilo de Judô em parceria com a
Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco. O judoca, que carrega duas
medalhas em Olimpíadas (Prata em Sydney/2000
e Bronze em Pequim/2008), além de ter sido
Campeão Mundial Juvenil, Júnior e Sênior, esteve
presente na aula inaugural que marcou o início
das atividades. Vale destacar que Pernambuco é o
primeiro estado do Norte e Nordeste a receber a
iniciativa, já presente em outras regiões do Brasil.

O Instituto Tiago Camilo de Judô tem por
finalidade fazer da modalidade uma ferramenta
de integração e transformação social,
despertando virtudes humanas nos alunos e
preparando-os para a vida. Para isso, o projeto
visa atender crianças e adolescentes da Rede
Pública Estadual e Municipal de ensino. Todas as
atividades são desenvolvidas no dojô do Parque
Santos Dumont de forma gratuita. O objetivo do
projeto é incluir a participação do judô nas
escolas públicas como disciplina complementar
do currículo de Educação Física.
“Desde 2012 a gente vem impactando a vida de

Pernambuco é o primeiro estado do Norte e Nordeste a receber a iniciativa, já presente em outras regiões do Brasil
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muitas crianças em São Paulo, e este é o primeiro
projeto do Instituto no Norte e Nordeste. Acredito
que seja um passo muito importante para o
projeto e também para o judô brasileiro. Minha
to rc i d a é p a ra q u e s e j a u m p ro ce s s o d e
continuidade. Me comprometo sempre, com
todos os polos, porque sabemos que a criança tem
sonhos, e elas depositam em nós esse desejo de
chegar algum dia aos Jogos Olímpicos. Queremos
oportunizar essa iniciação e primeiro acesso ao
judô para que, aos poucos, a gente possa colocar
mais programas que deem continuidade a esse”,
detalhou Tiago Camilo.
Inicialmente foram disponibilizadas 50 vagas,
que estão sendo distribuídas em duas turmas,
cada uma possuindo 25 alunos. As atividades são
realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 9h
às 10h e das 15h às 16h. Atualmente, o Instituto
Tiago Camilo está presente em três estados
brasileiros (São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Espírito Santo), com 12 polos em funcionamento

ESPORTES
em sete municípios, atendendo cerca de 2 mil
crianças e adolescentes anualmente.
Aluno do 7º ano da Escola Estadual Brigadeiro
Eduardo Gomes, localizada em Boa Viagem, o
jovem Davi Melo, de 12 anos, enxerga no projeto
Dojô do Brasil sua primeira possibilidade de
praticar o esporte de forma contínua. “É a
primeira vez que consigo, através da escola,
praticar o judô. Estou muito empolgado e
achando tudo muito legal”, contou.
“É um projeto que une esporte e educação, duas
ferramentas importantíssimas para a
transformação social de crianças e jovens. Além
disso, ele ainda inclui e revela talentos, tendo um
grande campeão mundial e medalhista olímpico
como exemplo. Tiago Camilo inspira, ensina e
servirá como referência para esses alunos da
Rede Pública de Ensino”, destacou Diego Pérez,
secretário executivo de Esportes de
Pernambuco.

Objetivo do projeto é incluir a participação do judô nas escolas públicas como disciplina complementar do currículo
de Educação Física
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Pernambucanos brilham e Estado tem melhor campanha
em Paralimpíadas nos Jogos de Tóquio 2020
Ao todo foram arrematadas sete medalhas, sendo quatro ouros,
uma prata e dois bronzes
Pernambuco encerrou sua participação nos Jogos
Paralímpicos de Tóquio 2020 com uma campanha
histórica. Este foi o melhor desempenho dos
paratletas pernambucanos em uma Paralimpíada.
Ao todo, o Estado arrematou quatro ouros, uma
prata e dois bronzes, sendo este o maior número de
ouros e de medalhas já conquistadas.
Anteriormente, a melhor campanha estadual havia
sido nos Jogos do Rio, em 2016, com duas medalhas
de ouro, duas de prata e duas de bronze.
Só Carolina Santiago, que faz parte do Time PE,
trouxe de volta a Pernambuco cinco medalhas
paralímpicas (três ouros, uma prata e um bronze). A
nadadora recifense foi o fenômeno da competição
e, disputando seu primeiro ciclo paralímpico,
tornou-se a maior medalhista brasileira em uma
edição dos Jogos Paralímpicos.
Maria Carolina Santiago foi o grande destaque, com
3 ouros, 1 prata e 1 bronze

Além de Carol, nomes já consagrados, como
Phelipe Rodrigues, da natação, e Raimundo
Nonato, do futebol de 5, não decepcionaram e
também trouxeram medalhas: uma de bronze e
uma de ouro, respectivamente.
Esta, inclusive, é a terceira medalha dourada
consecutiva de Nonato com a Seleção Brasileira de
Futebol de 5. O jogador é natural de Orocó, no
Sertão do Estado, e marcou o gol que deu a vitória
ao Brasil na final contra a Argentina, tornando-se o
artilheiro da equipe na competição, com seis gols.
A n t er i o r m e n t e , nos Jogos do Rio/ 20 16 e
Lo n d r e s / 2 0 1 2 , o p e r n a m b u c a n o , q u e é
contemplado pelo Time PE, também garantiu o
ponto mais alto do pódio.

Raimundo Nonato foi medalhista de ouro no Futebol de 5

“Fiquei muito satisfeita com os resultados e muito
feliz em poder representar tão bem Pernambuco no
maior evento paralímpico do mundo. Agradeço, em
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Para se ter uma ideia, nas Paralimpíadas Escolares,
maior competição escolar do segmento no País,
Pernambuco saiu de 13 para 33 medalhas nos
últimos seis anos.
E tem mais. Na última edição dos Jogos ParapanAmericanos, disputados em 2019, em Lima, no
Peru, Pernambuco alcançou a melhor campanha da
história, conquistando 21 medalhas (14 de ouro,
duas de prata e cinco de bronze). Se for comparar as
duas últimas edições da competição, o Estado teve
um salto de 10 medalhas a mais conquistadas.
“Essa campanha histórica reforça a importância do
apoio e do incentivo que Pernambuco tem dado ao
p a r a de s p o rt o . Seja através de ben e fí c i o s
financeiros mensais, passagens aéreas, realização
de competições estaduais e nacionais no estado,
além de equipe interdisciplinar a disposição dos
paratletas. Essas conquistas trazem muita alegria e
estimulam muito as novas gerações que vem por aí”,
comemorou Diego Pérez, secretário executivo de
Esportes de Pernambuco.

Nadador Phelipe Rodrigues abocanhou a medalha de
bronze

especial, ao programa Time PE, do Governo de
Pernambuco, que, além do incentivo, possibilitou
que eu levasse um pedacinho do meu estado para
lá”, celebrou Carol Santiago.
Até os paratletas pernambucanos que não subiram
no pódio apresentaram um excelente desempenho
em Tóquio. É o exemplo de Jeohsah Santos e
Leylane Castro, ambos do atletismo. Com apenas 22
anos e já participando da sua segunda
Paralimpíada, Jeohsah, que faz parte do Bolsa
Atleta PE, encerrou a prova do salto em altura no 4º
lugar. O paratleta é natural de Pesqueira, no
Agreste. Já Leylane, que brigou por medalha no
arremesso de peso, quebrou o recorde das
Américas, conquistando a 5 ª colocação. A
pernambucana também é contemplada pelo
programa Time PE.
Os números do alto rendimento não são um mero
acaso. Desde a base, os paratletas do Estado vêm
demonstrando uma crescente nas competições.

Jeohsah, que faz parte do Bolsa Atleta PE, encerrou
a prova do salto em altura no 4º lugar
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Paratletas pernambucanos dos Jogos Paralímpicos de
Tóquio são homenageados em Pernambuco
Na ocasião, desportistas foram condecorados pelo governador Paulo Câmara com
medalha honrosa
De volta para casa após uma campanha histórica
nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, os paratletas
pernambucanos foram recebidos pelo governador
Paulo Câmara. A solenidade, realizada no Palácio
do Campos das Princesas, foi marcada por uma
condecoração honrosa e muitas homenagens para
os representantes do Estado.
Foram admitidos no grau Comendador, do Quadro
de Graduados Especiais da Ordem do Mérito dos
Guararapes, os paratletas medalhistas: Maria
Carolina Santiago, Phelipe Rodrigues e Raimundo
Nonato. Já no grau Oficial, foram admitidos Ana
Cláudia Silva, Jeohsah Bezerra e Leylane Castro, do
paratletismo; Andreza Vitória e Evani Calado, da
bocha; e Moniza Lima, do goalball.

A honraria é a mais importante comenda concedida
pelo Estado a pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras
ou estrangeiras, que se destacaram por méritos
excepcionais ou pelos relevantes serviços
prestados a Pernambuco, simbolizando um gesto
de agradecimento do Estado. A Medalha da Ordem
do Mérito Guararapes remete a um importante
episódio da história: a insurreição dos habitantes de
Pernambuco contra o domínio holandês.
Carol Santiago, como é popularmente conhecida,
foi a sensação das Paralimpíadas e se tornou a
maior medalhista brasileira em uma edição dos
Jogos Paralímpicos, trazendo para o Brasil cinco
medalhas, sendo três ouros, uma prata e um
bronze. Esta foi a primeira participação da

Solenidade foi realizada no salão nobre do Palácio do Campos das Princesas
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nadadora recifense em um ciclo paralímpico. A
atleta faz parte do programa Time PE, ofertado pelo
Governo de Pernambuco através da Secretaria de
Educação e Esportes, para atletas de modalidades
olímpicas.
Detentor de sete medalhas em Jogos Paralímpicos
(Prata nos 100m e 50m livre S10 em Pequim/2008;
prata nos 100m livre S10 em Londres/2012; prata
nos 50m livre S10 e no revezamento 4x100m livre
no Rio/2016 e bronze nos 100m livre S10 e
reveza mento 4 x 100 medley masc ulino no
Rio/2016), o veterano Phelipe Rodrigues não
decepcionou e trouxe de Tóquio um bronze nos
50m livre.
Quem também trouxe sua medalha de ouro para
exibir “em casa” foi Raimundo Nonato. Esta foi a
terceira medalha dourada consecutiva de Nonato
com a Seleção Brasileira de Futebol de 5. O jogador
é natural de Orocó, no Sertão do Estado, e marcou o
gol que deu a vitória ao Brasil na final contra a
Argentina, tornando-se o artilheiro da equipe na
competição, com seis gols. Anteriormente, nos
Jogos do Rio/2016 e Londres/20 12, o
pernambucano também garantiu o ponto mais alto
do pódio. Raimundo também é contemplado pelo
Time PE.

Carol Santiago foi a sensação das Paralimpíadas e se tornou
a maior medalhista brasileira em uma edição dos Jogos
Paralímpicos

A l é m d o s p a r a t l e t a s , t a m b é m e s t i ve r a m
p r es e n t es na h o m e n a g e m os t r e in a d o r e s
pe rn a m bu c a n o s Is mael Marques e Glé bi a
Galvão, ambos do atletismo, e Luiz Carlos de
Araújo e Poliana Cruz, da bocha.
“É muito bom poder levar o nome do nosso estado
mundo afora por causa do esporte. Posso falar
por mim e por todos os paratletas que é muito
b o m c o m e m o r a r e n t re o s n o s s o s t a n t a s
conquistas. Agradeço ao Governo de
Pernambuco pelo investimento, trabalho e
sensibilidade que tem como esporte”, discursou
Carol Santiago.

“Receber esses campeões é motivo de inspiração, por tudo
o que eles representam. Eles são merecedores de todas as
homenagens”, disse Paulo Câmara

“Aprendi desde cedo a importância do esporte e
na minha gestão coloco o esporte como uma
política pública muito presente. Conseguimos
desenvolver um trabalho que hoje é reconhecido,
por meio do Bolsa Atleta PE, Time PE e Bolsa
Técnico. Receber esses campeões é motivo de
inspiração, por tudo o que eles representam. Eles
são merecedores de todas as homenagens”,
complementou Paulo Câmara.
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Carol Santiago e Phelipe Rodrigues visitam parque
aquático do Santos Dumont
Medalhistas paralímpicos caíram na piscina e elogiaram a estrutura do
equipamento
De volta para casa após uma campanha vitoriosa nos
Jogos Paralímpicos de Tóquio, Maria Carolina
Santiago e Phelipe Rodrigues visitaram o parque
aquático do Parque e Centro Esportivo Santos
Dumont, em Boa Viagem. Os nadadores foram
recebidos no equipamento pelo secretário executivo
de Esportes, Diego Pérez.
Os medalhistas paralímpicos ficaram impressionados
com a estrutura de piscinas, arquibancadas, vestiários
e banheiros do parque aquático. E, claro, não
perderam a oportunidade de dar algumas braçadas
na piscina de 50 metros, que possui as raias das
disputas dos Jogos Olímpicos do Rio/2016. Eles foram
acompanhados dentro da piscina pela ex-nadadora
olímpica, Adriana Salazar. Ela foi a primeira
pernambucana a participar de uma Olimpíada.
“Fiquei extremamente feliz com a estrutura que
encontrei. É uma piscina que não deixa a desejar se eu
for comparar com todos os lugares que já nadei no

“É muito importante ter um lugar de referência, com
estrutura de alto nível, para formar novos atletas e
paratletas”, disse Phelipe Rodrigues

mundo. Fico muito feliz que os atletas e paratletas
tenham acesso a um espaço como esse, com essa
estrutura. É muito importante ter um local com
qualidade para desenvolver o trabalho de base e de
alto rendimento”, comentou Carol Santiago.
Phelipe Rodrigues, que havia nadado no Parque e
Centro Esportivo Santos Dumont há 20 anos, também
comemorou a estrutura do equipamento. “A última
vez que vim, eu ainda era criança, e hoje me deixou
muito feliz ver o que esse espaço se tornou. Me dá
muita esperança ver uma estrutura como essa no
nosso Estado, porque acaba sendo um legado. É
muito importante ter um lugar de referência, com
estrutura de alto nível, para formar novos atletas e
paratletas”, complementou.

“É uma piscina que não deixa a desejar se eu for comparar
com todos os lugares que já nadei no mundo”, afirmou
Carol Santiago

“É muito bom ter grandes campeões como eles no
Santos Dumont, conhecendo de perto o nosso
parque aquático. Eles estimulam, servem de exemplo
e de inspiração. Quantos mais eles estiverem
presentes aqui e em contato com nossos jovens
atletas e paratletas, é mais sinônimo de felicidade,
autoestima e conquista”, arrematou o secretário
executivo de Esportes de Pernambuco, Diego Pérez.
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Lei Estadual de Incentivo ao Esporte lança programas e
apoia ida de atletas a competições nacionais
Sete projetos foram aprovados pela Lei em 2021
A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte é uma forte
colaboração do Governo de Pernambuco ao
esporte de base, conseguindo expandir o acesso à
iniciação esportiva. Só em 2021, a iniciativa aprovou
sete projetos, sendo três do basquete, um da
natação, um de beach soccer e dois de futebol 7
(society). Além disso, a Lei ainda possibilitou a ida de

competidores pernambucanos para disputar
competições em outros estados, como nos Jogos
Universitários Brasileiros (JUBs). A Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte ainda patrocinou a realização
dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) e
uma etapa do JUBs, no Parque e Centro Esportivo
Santos Dumont.

Cesta dos Sonhos

Coordenado pela ex-atleta olímpica Adrianinha, projeto
de basquete Cesta dos Sonhos foi inaugurado no mês de
fevereiro,no Parque Santos Dumont

Aprovado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte,
o projeto de basquete Cesta dos Sonhos,
coordenado pela ex-atleta olímpica Adrianinha, foi
inaugurado no mês de fevereiro no Parque Santos
Dumont. A Iniciativa tem como objetivo a iniciação e
o rendimento para crianças e adolescentes dos 8
aos 18 anos, se apropriando do basquete como
instrumento de formação, desenvolvimento
esportivo e inclusão social.

Basquete RD
No mês de março, o Sport Club do Recife e a
Universidade Salgado de Oliveira (Universo)
passaram a ser a casa do projeto Basquete RD
- Revelando talentos da base do rendimento.
Aprovado pela Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte, com patrocínio da Copergás, o
projeto possui como objetivo principal o
treinamento e participação de atletas e
equi pes es po rti va s em c o mpe t i ç õe s
estaduais, interestaduais e nacionais, se
apropriando do basquete como instrumento
de formação, desenvolvimento esportivo e
inclusão social. Vale destacar que todo o
projeto possui coordenação de Roberto
Dornelas, treinador campeão brasileiro de
basquete com o Sport Club do Recife.

Projeto possui coordenação de Roberto Dornelas, treinador
campeão brasileiro de basquete com o Sport Club do Recife
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Gerando Sonhos

Coordenado pelo multicampeão de beach soccer,
Fernando DDI, projeto no Campo de Futebol 7 (society)
contempla cerca de 80 meninas, entre 7 e 17 anos

Coordenado pelo multicampeão de beach
soccer, Fernando DDI, e aprovado pela Lei
Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto
Gerando Sonhos, totalmente voltado para o
público feminino, tem como sede o Parque e
Centro Esportivo Santos Dumont. Aprovado na
ordem de R$ 350.000,00, a iniciativa é realizada
no Campo de Futebol 7 (society) do equipamento
e contempla cerca de 80 meninas, entre 7 e 17
anos. O projeto conta com o patrocínio da
Unilever, em parceria com a Clear e Bora Jogar.

Time Aquáticos PE
Incentivado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
anunciou, no mês de maio, o projeto Time Aquáticos
PE. Em parceria com a Companhia Pernambucana de
Gás (Copergás) e apresentada pela Federação Aquática
Pernambucana (FAP), a iniciativa tem como principal
objetivo a viabilização da participação de atletas e
técnicos de equipes pernambucanas das modalidades
aquáticas - natação, maratona aquática e polo aquático
- em competições nacionais. A iniciativa prevê ainda a
aquisição de passagens aéreas, hospedagens e
uniformes de competições e passeio, como sunga,
óculos, touca, camisas, mochila e agasalho.

Iniciativa tem como principal objetivo a viabilização
da participação de atletas e técnicos de equipes
pernambucanas das modalidades aquáticas

Gerando Esportes 3

Ideia é implementar um centro de treinamento para
a realização de aulas de futebol de areia para
crianças e adolescentes

O projeto, aprovado pela Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte, foi inaugurado no Centro de Esportes de Praia
do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont durante o
mês de outubro. A iniciativa é apresentada pelo
Instituto Geração 4 e conta com patrocínio da Norsa
Refrigerantes através da Solar Coca-Cola. Sob o
comando do projeto, que tem por objetivo
implementar um centro de treinamento para a
realização de aulas de futebol de areia para crianças e
adolescentes, está o ex-atleta da Seleção Brasileira da
modalidade, campeão do Mundo FIFA, Fernando DDI.
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Projeto Nosso Clube
Por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e tendo como patrocinadora a Companhia Pernambucana
de Gás (Copergás), foi lançado o Projeto Nosso Clube. A iniciativa, apresentada pelo Instituto Vitaliza, tem
por objetivo oferecer aulas de iniciação esportiva no Basquete, além da participação em competições que
buscam resultados que possam contribuir para a formação dos alunos, atletas e cidadãos. Com um
orçamento no valor de R$ 185.515,79 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e setenta e nove
centavos), o Projeto visa apoiar crianças e adolescentes do sexo feminino, entre 7 e 17 anos de idade,
regularmente matriculadas na rede de ensino e aptas a praticarem atividades físicas. As atividades serão
realizadas no ginásio do Colégio Lubienska, localizado na sede do Instituto Vitaliza, no bairro da Torre, na
Zona Oeste do Recife.

Gerando Futebol 2

Projeto é voltado para iniciação e alto rendimento e
visa utilizar o Futebol de 7 (Society) como instrumento
de desenvolvimento esportivo e inclusão social

O Clube Líbano, localizado no bairro do Pina, na
Zona Sul do Recife, é a casa do Gerando Futebol 2.
O projeto é voltado para iniciação e alto
rendimento e visa utilizar o Futebol de 7 (Society)
como instrumento de desenvolvimento esportivo e
inclusão social. A iniciativa é apresentada pelo
Instituto Geração 4, com patrocínio da Companhia
Pernambucana de Gás (Copergás), e será
coordenada pelo campeão mundial de Beach
Soccer, Fernando DDI.

JUPs e JUBs
A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
apoiou, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte, a 68ª edição dos Jogos Universitários de
Pernambuco (JUPs). A competição, apresentada pela
Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
(FAPE), teve como patrocinadoras as empresas
Magnum Companhia de Pneus e Norsa Refrigerantes.
Todas as modalidades foram disputadas no Parque e
Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. Os
JUPs vêm sendo executados através da Lei em suas três
últimas edições, realizadas em 2018, 2019 e 2021. Além
disso, com patrocínio da Copergás, o Parque Santos
Dumont recebeu as disputas do futsal e do futebol 7
dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A parceria
ainda rendeu o custeamento da ida dos atletas
pernambucanos para disputar a competição em outros
estados.

Os JUPs vêm sendo executados através da Lei
em suas três últimas edições, realizadas em 2018,
2019 e 2021
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Passaporte Esportivo entregou 276 passagens
aéreas em 2021
Atletas e paratletas pernambucanos de 28 modalidades viajaram para competir
com bilhetes do programa
Parece mesmo que a gente sempre tem um
pernambucano em cada lugar do mundo. Não à toa,
Pernambuco é conhecido como celeiro de grandes
nomes quando se trata do esporte. Mas, para que o
atleta e o paratleta chegue ao alto rendimento, o bom
trabalho tem de ser feito desde a base. E é aí onde o
Programa Passaporte Esportivo mostra a sua
importância. Destinada a contemplar atletas e
paratletas com passagens aéreas para que eles
possam competir pelo Brasil e ao redor do mundo, a
iniciativa torna possível a participação de
pernambucanos em mais disputas. E quanto mais
gente do Estado está presente nessas competições,
maiores são as conquistas para Pernambuco em
diversas modalidades.

adaptado, pentatlo moderno, boxe, sinuca, aquathlon,
natação e jiu jitsu foram os esportes agraciados pelo
programa em 2021
Só no mês de maio, por exemplo, foram 43 passagens
entregues. Entre os tantos contemplados, de tantas
m o d a l i d a d e s , e s t a v a Pâ m e l a N i e v i l l y. A
pernambucana do Atletismo foi destaque nos Jogos
Escolares da Juventude, em 2019, conquistando o
prêmio de melhor atleta feminina na categoria 12 a 14
anos. “Agradeço muito ao Estado por disponibilizar as
passagens para que possamos competir. Este é mais
um estímulo para darmos o nosso melhor, buscando
sempre levar a bandeira de Pernambuco ao lugar
mais alto do pódio”, frisou a atleta.

Mesmo ainda atravessando as dificuldades da
pandemia causada pelo Covid-19, o Governo de
Pernambuco, através da Secretaria de Educação e
Esportes, concedeu 276 passagens áreas para 28
modalidades. Atletismo, paratletismo, maratona
aquática, vela, judô, tênis de mesa, taekwondo, tiro com
arco, paraciclismo, judô paralímpico, triathlon, surf

Quem também comemora essas entregas é o
secretário executivo de Esportes do Estado, Diego
Pérez. “É uma porta para novas oportunidades, novas
experiências e novas conquistas. Através dele, o
atleta e o técnico podem conquistar competições,
ficar aptos a novos programas de incentivo e, claro,
realizar muitos sonhos”, salientou.

“Através desta ação, o atleta e o técnico podem conquistar competições, ficar aptos a novos programas de incentivo e,
claro, realizar muitos sonhos”, disse Diego Pérez
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Projeto 'Rexona Quebrando Barreiras' chega a Pernambuco
Programa idealizado por Rexona conta com parceria da ONG love.fútbol e ganha
apoio da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco; Estado é o primeiro
do Brasil a receber a iniciativa
O projeto “Quebrando Barreiras”, idealizado por
Rexona – marca líder na categoria de desodorantes
no Brasil e no mundo – em parceria com a
love.fútbol e com o apoio da Secretaria de
Educação e Esport es de Pernambuco, foi
apresentado à população, no mês de junho, no
Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. A
iniciativa, cocriada com aBeyond Sport (líder na
promoção de mudanças sociais sustentáveis por
meio do esporte), tem por objetivo oferecer
treinamentos e capacitações de forma online,
através do site de Rexona, para professores da Rede
Estadual, além de técnicos e professores de
projetos sociais. O programa utiliza o esporte e a
atividade física como meio de capacitação de
jovens, para que, através do movimento, eles
alcancem uma vida ativa e saudável. Pernambuco é
o primeiro estado do Brasil a receber a iniciativa.
O principal foco do projeto está nas crianças e nos
adolescentes, especialmente naqueles que
enfrentam maiores dificuldades para se tornarem
ativos. Para chegar até esses jovens, “Rexona
Quebrando Barreiras” utilizará os docentes e,
através de treinamentos digitais desenvolvidos com
especialistas de instituições internacionais, que
juntas atuam em mais de 150 países, como
"CoachesAcrossContinents", “The Sports Creative” e
“The Change Foundation”, irá proporcionar aos
mentores o que eles necessitam para seguir
inspirando suas comunidades. Com isso, o projeto
vai capacitar jovens por meio do poder do
movimento.
"Por meio do Projeto Quebrando Barreiras, estamos
dando aos jovens motivação, acesso a treinadores e
espaços seguros, de que precisam para se
movimentarem mais. Porque, por meio do
movimento, todos podem encontrar a confiança
para quebrar seus limites”, destacou Kathryn
Swallow, vice-presidente global de Rexona na
Unilever.

Principal foco do projeto está nas crianças e nos adolescentes,
especialmente naqueles que enfrentam maiores dificuldades
para se tornarem ativos

A love.fútbol é uma organização nãogovernamental e sem fins lucrativos, premiada
globalmente, que trabalha em parceria com
comunidades em situação de vulnerabilidade para
criar campinhos de futebol como centros de
convivência e plataformas sustentáveis para o
desenvolvimento social local.
Quem comemorou a oportunidade de contar com o
projeto em solo pernambucano foi o secretário
executivo de Esportes de Pernambuco, Diego
Pérez. “Quando todos se unem para fortalecer o
esporte, o resultado é muito mais forte. Ter esse
novo projeto no nosso estado significa mais
oportunidades e mais inclusão para os nossos
jovens”, complementou Pérez.
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Manoel Tobias é homenageado no Espaço Pernambuco
Imortal
Natural de Salgueiro, no Sertão do Estado, atleta da Seleção Brasileira de Futsal
entrou para o hall da fama do esporte pernambucano em exibição na Arena de
Pernambuco
O Espaço Pernambuco Imortal, da Arena de
Pernambuco, abriu espaço para receber mais um
célebre nome do Estado. O ex-atleta da Seleção
Brasileira de Futsal, eleito três vezes o melhor jogador
do mundo na modalidade, Manoel Tobias, entrou
para o hall da fama do esporte pernambucano e
cravou os pés na galeria de grandes personalidades
do segmento no Estado, em junho.
O currículo é extenso. Natural de Salgueiro, no Sertão
de Pernambuco, Manoel é bicampeão da Copa do
Mundo de Futsal e, nos anos de 2000, 2001 e 2002, foi
eleito o Melhor Jogador de Futsal do Mundo pela
FIFA. Heptacampeão da Copa América da
modalidade, o pernambucano ainda foi considerado
duas vezes o Melhor Jogador da Copa do Mundo
(1996 e 2000), duas vezes o artilheiro da Copa do
Mundo de Futsal (1996 e 2000) e Maior Artilheiro em
uma única edição da Liga Nacional de Futsal,
marcando 52 gols em 1999. O ex-jogador ainda
conquistou a Copa do Mundo de Futsal Feminino, em
2014, como treinador.
“Fiquei me sentindo muito grato e honrado. Estou
muito feliz por receber essa homenagem em vida.
Acredito que tudo acontece no tempo certo, e esse foi
o meu momento de receber e estar ao lado desses
atletas lendários de Pernambuco. Tenho a convicção
de que esse espaço ainda pode inspirar muita gente e
isso me deixa ainda mais feliz. Passa um filme na
minha cabeça, lembrando dos sonhos daquele garoto
do Sertão, e hoje garanto que nada é impossível de se
realizar. Se eu consegui, muitas pessoas também
podem”, falou Manoel, emocionado.
“Esse é um reconhecimento mais do que merecido a
Manoel, que é um exemplo do esporte em
Pernambuco, no Brasil e no mundo. Nós acreditamos
muito que o exemplo dele pode estimular e incentivar
muitas crianças e jovens que estão praticando esporte
no nosso Estado”, destacou o secretário executivo de
Esportes de Pernambuco, Diego Pérez.

“Passa um filme na minha cabeça, lembrando dos sonhos
daquele garoto do Sertão, e hoje garanto que nada é
impossível de se realizar. Se eu consegui, muitas pessoas
também podem”, disse Manoel Tobias

Depois de um longo período recebendo apenas jogos
oficiais sem público pelas restrições da pandemia, a
Arena de Pernambuco abriu as portas para o seu
primeiro evento em homenagem aos atletas célebres
do Estado, mantendo o protocolo sanitário para a
ocasião. A última solenidade do Pernambuco Imortal
foi dedicada à goleira Bárbara, em abril de 2019.
Espaço Pernambuco Imortal
Manoel Tobias se junta agora a outros grandes nomes
que já fazem parte do Espaço Pernambuco Imortal,
como os atletas Montanha, José João da Silva, Jenifer
Nascimento, Cisiane Dutra e Keila Costa (Atletismo); os
jogadores Ricardo Rocha e Rivaldo (Futebol); Yane
Marques e Felipe Nascimento (Pentatlo Moderno);
Adriana Salazar e Joanna Maranhão (Natação);
Bárbara Micheline (Futebol); Samira Rocha
(Handebol); Filipe Silva, Rafael Padilha e Fernando
DDI (Beach Soccer); Jemima Alves (Judô); Ted
Monteiro e Cláudio Cardoso (Vela); e os paratletas
Phelipe Rodrigues (Natação), Roseane Ferreira
(Paratletismo) e Suely Guimarães (Atletismo).
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Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco cria
Programa Bolsa Técnico
Iniciativa possibilita recursos para desenvolvimento e qualificação desses
profissionais, com benefícios que vão de R$ 400 a R$ 1 mil
Com investimento anual de R$ 351 mil, o Bolsa
Técnico deve beneficiar 50 profissionais, divididos nas
categorias: Técnico Olímpico/Paralímpico, Técnico
Internacional, Técnico Nacional, e Técnico Estudantil.
A bolsa tem como objetivo arcar os custos com
alimentação, hospedagem e transporte; qualificação
profissional (participação em cursos, congressos e
palestras); e aquisição de material esportivo e
didático.

A Se c re t ar ia de Educ açã o e Es po rt e s de
Pernambuco anunciou, no mês de junho, o
Programa Bolsa Técnico. A iniciativa tem por
objetivo beneficiar técnicos esportivos do Estado. O
Programa Bolsa Técnico possibilita recursos para o
d e s e n v o l v i m e n t o e q u a l i fi c a ç ã o d e s s e s
profissionais, com benefícios que vão de R$ 400 a
R$ 1 mil.
O programa é uma política de incentivo destinada
aos treinadores de esportes de base, estudantil e de
rendimento, no âmbito do Estado de Pernambuco,
que pode atender a todas as modalidades
esportivas. Os contemplados passaram a receber
um benefício financeiro mensal, de acordo com os
resultados esportivos obtidos pelo atleta ou equipe
(no caso de modalidades coletivas) sob sua direção
técnica.
“Sem dúvida essa é uma ajuda valiosa para esses
profissionais. Esse projeto se junta ao Bolsa Atleta e
ao Time PE contemplando, assim, toda a nossa
cadeia esportiva de Pernambuco. É mais uma forma
de incentivo e apoio para esses profissionais que
trazem tantos resultados para o Estado”, ressaltou o
secretário de Educação e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros.

“Esse programa é uma nova política para incentivar
treinadores de esportes de base, estudantil e de
rendimento, e vai contemplar todas as modalidades. É
uma forma que encontramos de estimular ainda mais
esses profissionais, porque sabemos como são
fundamentais no desenvolvimento da carreira de
todo atleta”, explicou Paulo Câmara.
“Esses profissionais são fundamentais na construção
da carreira de atletas e paratletas pernambucanos.
Com esse projeto, Pernambuco dá um passo histórico
no sentido de incentivar e valorizar os técnicos e
profissionais de educação física. É uma grande
conquista do nosso esporte e é importante destacar
que este é o maior Bolsa Técnico do Brasil”, afirmou o
secretário executivo de Esportes, Diego Pérez.

“Pernambuco dá um passo histórico no sentido de
incentivar e valorizar os técnicos e profissionais de
educação física”, afirmou Diego Pérez

EDUCAÇÃO e
ESPORTES

BaLançO

2021

ESPORTES

Pernambuco bate próprio recorde e conquista 24
medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
Categoria 12-14 anos superou os antigos números de ouros e do
quantitativo geral de conquistas
P e rn a m bu c o bri l h o u nos Jog os Es c o l a re s
Brasileiros (JEBs) e os atletas da categoria 12-14
anos voltaram para casa com um recorde de
conquistas na bagagem. Ao todo, disputando no
Rio de Janeiro, a delegação pernambucana
arrematou 24 medalhas na competição, sendo 10
de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. Os números
d e m o n s t r a m t a mbé m um c re s c i m e n t o no
quantitativo de ouros conquistados na categoria,
já que o Estado alcançou o dobro de medalhas
douradas em comparação à última participação
no Nacional. Além dos 24 pódios, Pernambuco
ainda conquistou mais 5 medalhas nas séries
Prata e Bronze, uma espécie de segunda e terceira
divisão da compet ição, de acordo com o
regulamento.

Apesar da desorganização do campeonato, que
contou com atrasos na alimentação e confusão
nas h o s p e d a g e n s , P e r n a mb u c o a inda foi
destaque na classificação geral por modalidade,
c o n q u i s t a n d o o pri m ei ro lu ga r no ka ratê
masculino e ciclismo feminino; segundo lugar no
judô masculino e taekwondo feminino, e terceiro
lugar geral no badminton masculino e luta
olímpica feminina. O ciclismo, inclusive, foi
responsável pela conquista de três medalhas de
ouro, protagonizadas por Kawani Sofia, de apenas
13 anos.
Sofia, que faz parte do programa Bolsa Atleta PE,
subiu ao ponto mais alto do pódio nas provas de
Velocidade, Circuito por pontos e Estrada. “Muita

Estado alcançou o dobro de medalhas douradas em comparação à última participação no Nacional
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gratidão e muita felicidade. Fiz provas muito boas
e consegui me destacar, conquistando essas
medalhas tão importantes para o meu Estado”,
comemorou a ciclista, que faz parte da Escola
Paroquial Nossa Senhora de Fátima, de Paulista,
na Região Metropolitana do Recife.
É importante relembrar que os grandes destaques
de Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros
(JEBs) podem garantir vaga nos programas Bolsa
Atleta PE e Bolsa Técnico PE, que prevêem um
percentual destinado aos alunos-atletas e
t r ein a d or es que fi ca ram em ev id ên c ia na
competição escolar.
“A p e s a r d o s t ra n s to r n o s e n co n t ra d o s n a
o rg a n i z a ç ã o da c o m pe ti ç ã o , P e rn a m bu c o
superou as dificuldades. Esse grande crescimento
no número de medalhas de ouro coloca o Estado
em ainda mais destaque no esporte escolar do
Brasil”, comemorou o secretário executivo de
Esportes de Pernambuco, Diego Pérez.

Os destaques de Pernambuco nos Jogos Escolares
Brasileiros (JEBs) podem garantir vaga nos programas
Bolsa Atleta PE e Bolsa Técnico PE

Conquistas de Pernambuco no JEBs (12-14 anos)
Ciclismo (3 ouros)
Badminton (2 bronzes)
Judô (2 ouros e 1 prata)
Atletismo (1 ouro, 1 prata e 3 bronzes)
Ginástica Rítmica (1 bronze)
Luta Olímpica (2 bronzes)
Pernambuco faturou 10 medalhas de ouro, 4 de prata
e 10 de bronze

Karatê (2 ouros, 1 prata e 2 bronzes)
Taekwondo (2 ouros e 1 prata)
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RECORDE: Pernambuco conquista 53 medalhas nas
Paralimpíadas Escolares
Em relação a última edição, Estado arrematou 20 pódios a mais

Pe r n a m b u c o b r i l h o u n a s Pa r a l i m p í a d a s
Escolares, em São Paulo, e a delegação retornou
para casa com um recorde de conquistas. Ao todo,
os paratletas do Estado arremataram 53 medalhas
na competição, com um número expressivo de
ouros. Foram 31 medalhas douradas, 14 de prata e
8 de bronze. Foram 20 pódios a mais que na última
edição.
Os números demonstram um crescimento claro
em relação ao número de medalhas de ouro
conquistadas, já que o Estado ficou com mais do
que o dobro de medalhas douradas em um
comparativo com os números de 2019. Na última
edi ç ão , Pe rn a mbu c o havia en ce rra do sua
participação com 33 pódios, sendo 14 de ouro, 12
de prata e 7 de bronze.

Os pernambucanos desembarcaram em solo
paulista para brigar por título em cinco modalidades,
e conseguiram medalhar em todas. O atletismo foi o
grande destaque, com a conquista de 37 pódios,
sendo 25 ouros, 7 pratas e 5 bronzes. Em seguida
veio a natação, com 9 medalhas (três de ouro e seis
de prata); o parabadminton arrematou um ouro,
uma prata e dois bronzes; o tênis de mesa ficou com
um ouro e um bronze, e a bocha conquistou um
ouro.
Destaque para Júlio Gomes, da natação. Esta foi a
segunda participação do paratleta na competição. Em
2019, ele já havia conquistado ouro nos 50m livre e nos
50m costas. Desta vez, Júlio foi além: competindo em
cinco provas, o pernambucano arrematou medalha
em todas, sendo uma de ouro e quatro de prata.

Ao todo, Pernambuco ganhou 31 medalhas douradas, 14 de prata e 8 de bronze
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“Estou muito feliz. Não só pelas medalhas, mas
também porque consegui baixar meus tempos em
todas as provas que disputei. Comemorei muito ao
lado do meu treinador, que é quem está sempre
comigo. Tudo isso me deixou muito feliz”, celebrou o
nadador, que é aluno da Escola Estadual Argentina
Castello Branco, em Olinda. Júlio foi ouro nos 50m
livre e prata nos 400m livre, 100m costas, 100m livre
e 100m borboleta.
“Avançamos 20 medalhas de uma edição para
outra. E em relação a 2014, são 40 medalhas a mais.
Isso mostra que quando ampliamos os incentivos e
apoios a esse segmento, os resultados são muito
fortes. Compartilhamos essa conquista com cada
paratleta, técnico e os familiares. Cada um possui
um pa pel e ss e n ci a l para esse resultado”,
comemorou o secretário executivo de Esportes de
Pernambuco, Diego Pérez.
Além das medalhas, os pernambucanos ainda
foram responsáveis por quebrar vários recordes. No

Participação do Estado nas Paralimpíadas Escolares
foi um sucesso

atletismo, Évelyn Caroline foi ouro recordista nas
três provas que disputou (100m rasos, 400m rasos e
lançamento de disco), na classe F37. Luiz Henrique,
também do atletismo, quebrou recorde nos 400m
rasos e nos 100m rasos (classe T38). Na natação,
Wagner Leonardo, medalha de ouro nos 100m
borboleta, quebrou o recorde da prova na classe
S10.
Além das medalhas, os pernambucanos ainda foram
responsáveis por quebrar vários recordes

