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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Professoras nota dez em Gramado 

O Programa Saúde na Escola de Florianópolis participará 
do II Fórum de Nutrição e Alimentação Escolar. O evento, que 
acontecerá no dia 5 de julho, na Faculdade da Associação de Ensino 
de Santa Catarina (ASSESC), contará com oficinas culinárias com 
reaproveitamento de sobras de alimentos, do programa Mesa Brasil 
(SESC) e apresentação de trabalhos realizados na Rede Municipal 
de Ensino. Também será realizada a formação de profissionais para 
verificação de pressão arterial e coleta de dados antropométricos. 

Os resultados nutricionais coletados durante a Semana de Saúde 
na Escola, e o diagnóstico final dos dados de peso e altura, de quase 
10 mil estudantes da Rede em Florianópolis, serão apresentados no 
fórum.

Para acompanhar as novidades do PDE em Florianópolis, 
acesse o blog do Programa: psefloripasme.blogspot.com.br/.
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 Florianópolis receberá, pelas 
boas práticas no Programa Educando 
com a Horta Escolar (PEHE), o 
Prêmio Nacional Prefeito Amigo 
da Criança, da Fundação Abrinq. O 
prêmio reconhece os municípios que 
avançam na garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes e a solenidade 
de entrega ocorrerá em Brasília, na 
próxima terça-feira (27). 

O PEHE é desenvolvido na 

Capital, em parceria com o governo 
federal. A finalidade é promover 
educação incorporando alimentação 
nutritiva, saudável e ambientalmente 
sustentável.  Nesta linha, o município 
já lançou dois cadernos com o título 
“Sabor na Rede – Aproveitamento 
Integral dos Alimentos”, com 
receitas que utilizam talos, cascas 
e folhas de frutas e verduras, antes 
desperdiçadas.

 A Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva 
recebeu a visita da escritora Cristina Santos, bióloga, doutora 
em comportamento animal e autora de diversos livros voltados 
ao público infantil.
 Os alunos dos 2º anos, acompanhados pela professoras 
Ângela Hoppen e Carin Perske, da bibliotecária Elizângela 
Pereira e da bióloga Dinara Castilhos, puderam prestigiar a 
contação da obra “O que dizem os animais”, pela autora, no 
bosque da EBIAS. A atividade fez parte da Semana do Meio 
Ambiente na escola. Os estudantes elaboraram cartazes sobre a 
visita e o meio ambiente, para serem expostos na unidade.

Escritora Vai À Escola
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 Três das cinco homenageadas 
no Prêmio Professor Nota Dez partici-
param do 4º Congresso de Educação 
de Gramado (RS), realizado no início 
de Junho. As professoras Jaqueline 
Rosa (EBM Luiz Cândido da Luz), 
Priscila Chiká (Creche Franklin Cas-
caes) e Mariana Mendes (Creche Vila 
Cachoeira) viajaram com todas as 
despesas pagas pela Secretaria Munici-
pal de Educação. As outras duas ho-
menageadas, Ângela Magliocca (NEI 
João Machado da Silva) e Ana Kelly 
Brustolin (EBM Intendente Aricome-
des da Silva) optaram por não realizar 
a viagem. Ângela preferiu participar do 
Seminário Internacional de Educação 

Infantil, que acontecerá na UFSC em 
Setembro e Ana Kelly declarou moti-
vos pessoais.
 O evento trouxe uma visão das 
principais discussões da educação e da 
sociedade contemporânea. O destaque 
foi para a inserção do uso das novas 
tecnologias em sala de aula, como por 
exemplo o tablet. Para a professora 
Jaqueline Rosa, licenciada em música 
o momento serviu para comparação e 
aprendizado. “Pude perceber que as 
discussões abordadas pelos que fazem 
e pensam a educação no Brasil estão 
em sintonia com o que é apresentado 
nos espaços de formação promovidos 
pela SME.”

Da esquerda professora Mariana Mendes, professor Celso Antunes (Palestra 
Processo Ensino Aprendizagem), Priscila Chiká e Jaqueline Rosa.
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Concurso de Desenho para o 
Ecofestival e Seminário 

da Escola do Mar

 A Escola Básica Gentil 
Mathias da Silva contou com a 
participação de toda escola para 
comemorar, no início do mês, o 
Dia do Meio Ambiente. Foram 
realizadas atividades como: 
vídeos, teatro e mostra de 
trabalhos. A professora Kelly 
apresentou, no pátio da escola, 
a peça teatral “A Reuticleuza”, 
sobre sustentabilidade e 

reciclagem.
Estas atividades foram 

organizadas pelas professoras 
Clotildes e Tânia coordenadoras 
do “Clubinho Geo-Ciências”, 
formado pelas disciplinas de 
geografia, ciências, dos alunos 
do 1º ao 5º ano. O Clube 
realiza atividades e trabalhos 
de educação ambiental, no 
contraturno das aulas.

Tudo Bem Ser Diferente, este é o lema da Educação Inclusiva 
da Rede Municipal de Ensino (RME) de Florianópolis. Ser diferente 
é ter características individuais que fazem parte da condição 
humana. Para criar um ambiente escolar propício para a derrubada 
de preconceitos e aprimorar a atenção aos alunos com qualquer tipo 
de deficiência, a Secretaria Municipal de Educação realiza de 27 a 
29 de junho, no Hotel Morro das Pedras, o Seminário de Educação 
Inclusiva. 

Seminário de Educação 
Inclusiva
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 Ainda há vagas disponíveis, na rede,  para as oficinas de 
práticas terapêuticas, na atividade Yoga. A modalidade promove o 
bem estar e a saúde através de exercícios de respiração e postura, 
que visam revitalizar o corpo, acalmar a mente e tranquilizar 
o coração. As inscrições podem ser feitas pelo site portal.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa. 

Locais:

Centro de Educação Continuada da SME: segunda-feira e 
quarta-feira - 7h30 às 9h / 18h45 às 20h15
Nei Ingleses: terça-feira e quinta-feira - 19h às 20h30
Lótus: segunda-feira e quarta-feira - 18h às 19h30
Nei Zilda Arns: terça-feira e quinta-feira - 19h às 20h30
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Dia do Meio Ambiente

Vagas para Yoga

 Está aberto o concurso de desenho da Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis intitulado O Meio Ambiente 
na Educação: uma Visão de Mundo Sustentável. Os trabalhos 
vencedores serão impressos nos folders do VII Ecofestival e do 
II Seminário Escola do Mar, bem como utilizados na divulgação 
de ambos os eventos. Podem participar do concurso educandos 
da rede municipal nas modalidades de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e da Educação Jovens e Adultos (EJA).
 O concurso ocorre de 18 a 29 de junho nas Unidades 
Educativas (UE) que selecionarão um desenho. Na final será 
escolhida uma ilustração de cada modalidade. A arte deverá 
ser encaminhada à Gerência de Programas Suplementares da 
Secretaria Municipal de Educação até o dia 03 julho. Mais 
informações com Maeli, pelo e-mail maeli.fae@ig.com.br e 
telefone 3251-6134, ou Simone Martins, e-mail simonesvm@
gmail.com, telefone 3251-6103.

Apresentação da peça teatral “A Reuticleuza”.


