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Crianças visitam ateliê 
LUCIANO MARTINS RECEBEU TURMINHA DO RIO VERMELHO EM SUA GALERIA 
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NEI SÃO JOÃO BATISTA

O 
artista plástico Luciano Martins, 
autor de obras que ilustram 
cenários das novelas da Rede 
Globo, recebeu em seu ateliê 
crianças do Núcleo Municipal 
de Educação Infantil São João 

Batista, do Rio Vermelho. O pintor apresentou 
sua galeria, localizada na Lagoa da Conceição, 
para pequenos com idades entre quatro e seis 
anos. A ação faz parte do projeto da instituição 
“Eu, o outro, o mundo”, que trata da diversida-

de por meio de diferentes estilos de pinturas, 
materiais utilizados e técnicas de produção. 

Luciano, que trabalha um estilo fi gura-
tivo pop, com referências de Pablo Picasso, 
Tarsila do Amaral e Modigliani, respondeu aos 
questionamentos da turminha, mostrou seus 
utensílios e deu dicas de desenho e pintura. A 
professora Andréia Maestri, a auxiliar de sala 
Aldinéa Vasques Nunes e a supervisora Tatiana 
Ramos Amorim Cabral coordenaram a visita. 

Andréia explica que, com o projeto, as 

crianças se tornam mais autônomas, utilizam 
métodos diferentes e se sentem mais seguras 
ao se expressar. A professora relata que os 
pequenos se encantaram com uma estante 
de brinquedos, um frango que canta e um 
soldadinho de chumbo. São lembranças tra-
zidas das viagens que o artista realizou e que 
servem como inspiração para os seus quadros. 
Após conhecer o ateliê, as crianças produziram 
obras com carvão, giz pastel, cola colorida, 
tinta guache, glitter e pintura em tela. 

Luciano Martins foi escolhido para a visita 
por ser um artista renomado, com mais de 70 
mostras em países da Europa e nos Estados 
Unidos. Ele foi convidado para participar como 
artista-âncora do Cow Parede, um dos maiores 
eventos de arte ao ar livre do mundo, que acon-
teceu pela primeira vez em Florianópolis. 

O núcleo de educação infantil já abordou 
outros temas ligados às formas de expressão, 
desde desenhos dos homens das cavernas até 
a comunicação por meio de cartas.

Florianópolis



Editorial
Quem disse que criança não 

gosta de arte? Para mostrar que os 
pequenos se identifi cam sim com 
as expressões artísticas, o Núcleo de 
Educação Infantil São João Batista 
levou uma turminha para conhecer 
o ateliê e galeria do artista plástico 
Luciano Martins, na Lagoa da 
Conceição. Os quadros supercolo-
ridos com personagens simpáticos 
conquistaram de imediato as 
crianças e as inspiraram a criar 
suas próprias obras. 

O talento dos alunos da rede mu-
nicipal de Florianópolis foi destaque 
também na Olimpíada Brasileira 
de Matemática de Escolas Públicas. 
Nada menos do que 28 estudantes 
conquistaram medalhas e menções 
honrosas, orgulhando assim as 
escolas, pais e toda a comunidade.

Outra demonstração positiva veio 
no Concurso de Trânsito, em que 
os alunos novamente mostraram 
muita criatividade e conhecimento 
sobre o asssunto na produção de 
desenhos e redações. Três exemplos 
muito legais que você confere aqui.
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Educação de adultos

Na hora e no local certos

F
lorianópolis é um das 
poucas cidades do 
Estado a ter eleições 
diretas na rede de 
ensino. O pleito será no 
dia 30 de novembro e 

deve reunir mais de 34 mil eleitores. 
Até 21 de outubro, os candidatos 
poderão fazer a inscrição por meio 
de formulário disponível no site da 
prefeitura: www.portal.pmf.sc.gov.
br/entidades/educa. Os eleitos terão 
mandato de três anos: de janeiro de 
2014 a janeiro de 2017. 

Participarão da eleição 85 unida-
des de educação infantil e 37 escolas 
de ensino fundamental. Podem votar 
aproximadamente 21 mil pais, 4,5 
mil profi ssionais da educação (entre 
professores e funcionários) e 9 mil 
alunos do quinto ano à oitava série. 

Para ser candidato, é preciso ser 
membro efetivo do magistério ou 
membro efetivo do quadro civil nos 
cargos de auxiliar de sala e bibliote-
cário. Outra possibilidade é ter sido 
admitido em caráter temporário 
no quadro do magistério ou ser 

ocupante do cargo em comissão 
de diretor de unidade educativa e 
secretário de escola básica, além de 
participar de um curso de 40 horas. 

Para o Secretário Municipal de 
Educação, Rodolfo Joaquim Pinto 
da Luz, a gestão democrática exige 
participação ativa da comunidade 
escolar no momento de partilhar o 
poder e tomar uma decisão. “Im-
plica efetivação de novos processos 
de organização e gestão baseados 
em uma dinâmica que favoreça os 
processos coletivos e participativos 
de decisão”, afi rmou. 

O processo de eleição direta 
para diretor ocorre desde 1986 em 
Florianópolis. Num primeiro mo-
mento, só havia eleição em escolas 
básicas, que administram o ensino 
do primeiro ano à oitava série. 

Em 1994, o processo foi am-
pliado para todas as unidades, 
contemplando também as escolas 
desdobradas, que cuidam do ensi-
no do primeiro ano ao quinto ano, 
assim como para creches e núcleos 
de educação infantil (NEIs).

Democracia

Escolha de 
diretores será 
em novembro

Florianópolis

M
uitos jovens e 
adultos sonham em 
voltar à sala de aula 
para se alfabetizar 
ou concluir os 
estudos. Mas isso 

muitas vezes acaba não ocorren-
do porque as pessoas trabalham 
durante o dia, e à noite estão muito 
cansadas para estudar ou precisam 
cuidar dos fi lhos. Para atender a este 
público, a Secretaria de Educação de 
Florianópolis criou o programa “A 
Hora é Agora”, que promove aulas 
no local de trabalho, em horários e 
dias acessíveis aos interessados. 

Na sede da Associação de Recicla-
gem da Comunidade Chico Mendes, 
na região continental da Capital, por 
exemplo, homens e mulheres traba-
lhadores tornaram-se novamente 
alunos. As aulas ocorrem durante 

o próprio expediente de trabalho, 
em três dias da semana: segundas, 
terças e quartas-feiras. Para que a 
produção não seja comprometida, 
os 16 estudantes se dividem em dois 
grupos, um atendido das 13h às 
15h, e outro, das 15h às 17h. A idade 
deles varia entre 30 e 50 anos. 

Nas próximas semanas, algumas 
aulas vão abordar as condições de 
trabalho, segurança e prevenção de 
acidentes. Há uma parceria com a 
Fundacentro, órgão do Ministério 
do Trabalho, formado por núcleos 
de pesquisa em segurança e saúde 
dos trabalhadores. 

Em breve, no Bairro Itacorubi, 30 
catadores que lidam com a separa-
ção de resíduos recicláveis também 
iniciarão o programa no próprio 
galpão da associação. 

A turma pioneira do programa 

foi criada no Galpão de Geração 
de Renda do Morro da Queimada, 
onde ocorre a produção de aque-
cedores de água com a reciclagem 
de garrafas PET. No galpão, o curso 
ocorre nas noites de segunda a 
quinta-feira, das 19h às 22h, a 
pedido dos trabalhadores.

As referências curriculares do 
programa “A Hora é Agora” têm 
como base alguns elementos da 
proposta pedagógica já desenvolvi-
da nos núcleos e polos avançados 
de Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos (EJA): a problematização 
da realidade social, o diálogo com 
os interesses dos alunos e com a 
experiência de vida deles. Uma das 
marcas do programa é a leitura 
como princípio educativo, base 
metodológica para a alfabetização e 
a ampliação do letramento.

Serviço

Aulas na Comunidade 
Chico Mendes

● Dias: segunda, terça e quarta-feira
● Horários: 13h às 15h e 15h às 17h
● Local: Sede da Associação de 

Reciclagem
● Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 

60. Comunidade de Chico Mendes. 
Bairro Monte Cristo.
 
Aulas no Morro da Queimada

● Dias: segunda a quinta-feira
● Horário: 19h às 22h
● Local: Galpão de Geração de Renda
● Endereço: Rua Professor Aníbal 

Nunes Pires, s/no.

EBM Batista Pereira

Uma sala especial para a geografi a
A Escola Básica Municipal Batis-

ta Pereira, localizada no Alto Ribei-
rão, começou o segundo semestre 
de maneira diferente: a instituição 
inaugurou um espaço exclusivo 
para o ensino da geografi a. A sala 
permite a concentração de mate-
riais que auxiliam na abordagem 
da disciplina, como mapas e globo. 

De acordo com o professor 
Santiago Siqueira, o local possibilita 
a criação de novas oportunidades 
de aprendizados para os alunos, 
além da possibilidade de ampliar o 
acervo da escola com amostras de 
rocha, solo e minerais.  

Entre os projetos a serem reali-
zados no espaço estão a aquisição 
de novos livros e um curso de 
alfabetização cartográfi ca voltado 
para professores dos anos iniciais. 
De acordo com Santiago, a ação 
auxiliará no ensino dos estudantes 
da Educação Infantil. O ambiente 
foi batizado de “Sala Milton San-
tos”, em homenagem ao doutor 
em geografi a pela Universidade de 
Estrasburgo (França). Milton 
Santos (1926-2001) se destacou 
em diversas áreas da geografi a, 
em especial nos estudos sobre a 
urbanização do terceiro mundo.  

Alunos da Escola Brigadei-
ro Eduardo Gomes, do Bairro 
Campeche, visitaram no dia 16 de 
setembro a sede do Diário Catari-
nense, em Florianópolis. Eles foram 
recepcionados pela equipe do DC 
na Sala de Aula, ouviram explica-
ções sobre a produção do jornal e 

assistiram a vídeos. E aproveita-
ram para fazer várias perguntas 
e comentários. O ponto alto foi o 
passeio pela redação, em que os 
estudantes conferiram de perto o 
trabalho dos jornalistas e conver-
saram com repórteres, fotógrafos, 
ilustradores e diagramadores.

Escola faz visita à Redação do DC
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Reconhecimento

Resultado do “Professor 
Nota 10” sai em outubro

Será divulgado no mês de 
outubro o resultado da segunda 
edição do concurso “Professor 
Nota 10”, cujo objetivo é valorizar 
e divulgar as atividades educa-
cionais relevantes desenvolvidas 
por educadores da rede municipal 
de ensino de Florianópolis. As 
inscrições ocorreram no período 
de 22 de julho a 23 de agosto.

O concurso é voltado aos 
professores que se destacaram 
em 2012 e 2013 na melhoria 

da qualidade da educação, seja 
na realização de experiências 
educativas, inovadoras e trans-
formadoras, seja na atuação do 
atendimento aos alunos, ou na 
representação dos valores da 
prefeitura, como respeito aos 
servidores, comportamento ético 
e capacidade profi ssional. Foram 
aceitos trabalhos nas modalida-
des individual e coletiva. 

Além de conceder medalha 
e diploma, o prêmio vai permi-

tir aos professores fi nalistas a 
participação gratuita em feira, 
seminário, congresso ou evento 
similar na área da Educação em 
território nacional. 

A comissão que está fazendo 
a análise e a seleção dos projetos 
inscritos é composta pela equipe 
de coordenação pedagógica e de 
supervisão de ensino da Secreta-
ria Municipal de Educação e por 
vereadores indicados pela Câmara 
de Florianópolis. 

Bons de matemática

Alunos são destaque 
em olimpíada nacional

Alunos da rede municipal de 
ensino de Florianópolis foram 
destaque na Olimpíada Brasileira 
de Matemática de Escolas Públicas 
(OBMEP), em que participaram as 
redes estadual, municipal e federal 
de todo o país. 

Foram premiados 28 alunos de 
10 estabelecimentos de ensino e 
um núcleo de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) ligados à Secreta-
ria de Educação de Florianópolis.

Concorrendo com quase 
824 mil alunos das redes estadu-
al, municipal e federal de todo o 
país, eles ganharam medalhas de 
bronze e de menção honrosa nos 
níveis 1 e 2. Cada nível indica o 

grau de difi culdade de problemas 
nas áreas de estatística, análise 
combinatória e probabilidade, 
número e operações, espaço e 
forma e álgebra. Estavam na 
disputa 40.770 escolas. 

Os alunos premiados são das es-
colas José Amaro Cordeiro, Maria 
Tomázia Coelho, Acácio Garibaldi 
São Thiago, Osmar Cunha, Beatriz 
de Souza Brito, Anísio Teixeira, 
Maria Conceição Nunes, João Gon-
çalves Pinheiro, Gentil Mathias e 
Almirante Carvalhal, bem como 
do núcleo da EJA Sul, na Costeira. 

Do nível 1 participaram alunos 
do 6o ano e 7o ano, e do nível 2, os 
matriculados na 8a série. 

Estudantes homenageados

Francesco Linhares Elias
João Gabriel Taron Daniel
Marcelino Rogerio Fraga
Efraim Linhares Elias
Ana Guidi
Erika da Silva dos Santos
Henrique de Souza Cavalheiro
Stanley Miole de Oliveira
Maria Luiza Antunes Leal
Emanuella Lima Silveira
Felipe de Oliveira
Rafaela Ganzo
Roger Andrade de Anselmo
Iapeam Martins
Marina Ganzo
Bruno Garbatzki
Michel da Rocha
João Carneiro
Vitor Carneiro
Sarah Guidi
Raphael Rodrigues
David Selhorst
Marcelo Francisco
João Victor
Juan de Brito
Alexey Azildo
Vitoria Ferraz
Leonardo Busnello

Iniciativas e projetos de 
educadores serão premiados

Os alunos receberam diplomas do 
Secretário Municipal de Educação, 

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz (centro)
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Diretor de Operações e Produto SC: Walter Bier

Gerente Executiva de Circulação SC: Andrea Saad

Coordenadora editoral do DC na Sala de Aula: 

Viviane Araújo

Diagramação: Leonardo Gomes da Silva

Endereço

Rodovia SC-401, nº 4.190, torre A, Setor de Circulação, 

Florianópolis - SC CEP: 88.032-005

Telefone: (48) 3216-3460

DIÁ RIO CA TA RI NEN SE

dcnasaladeaula@diario.com.br/dcnasaladeaula  www.dcnasaladeaula.com.br

Programa Jornal e Educação
O caderno DC na Sala de Aula 

– que possui edições distintas para 
escolas estaduais e municipais – é 
uma publicação voltada à divulga-
ção de trabalhos desenvolvidos 
nas instituições públicas de ensino 
de Santa Catarina e que também 
traz reportagens relevantes sobre 
educação. O projeto é uma par-
ceria com prefeituras (esta edição, 
por exemplo, é de Florianópolis) e a 
Secretaria de Estado da Educação.

O suplemento faz parte do 
Programa Jornal e Educação do 
Grupo RBS, que trabalha a demo-
cratização da informação e ofere-
ce oportunidade a estudantes de 
todos os níveis sociais de desen-
volverem o pensamento crítico e a 
cidadania ativa. 

Desde 1998, quando foi criado 
em SC, o programa tem trabalhado 
na formação de professores e estu-
dantes, ajudando-os a refl etir sobre a 
importância de conhecer, interpretar 
e trabalhar mídias em sala de aula. 

Para isso, mais de 7 mil exem-
plares das edições diárias do Diário 
Catarinense, A Notícia e Jornal de 
Santa Catarina (jornais do Grupo 
RBS) são enviados diariamente a 
1,6 mil escolas conveniadas. 

É feito ainda um curso anual de 
capacitação para auxiliar os profes-
sores a utilizarem o jornal nas ativi-
dades escolares. 

O professor Santiago comemora com os alunos o novo espaço para as aulas

EBM Brigadeiro Eduardo Gomes

Turminha da Escola Brigadeiro 
Eduardo Gomes no DC



O Trânsito
Nas aulas sobre “Se essa rua fosse minha”, aprendi que 

no trânsito devemos ter muita calma e atenção nas placas, 

semáforos, nos outros carros e nos pedestres.
Os pedestres devem atravessar nas faixas de segurança 

ou pelas passarelas, os condutores do veículo não podem di-

rigir embriagados, pois podem causar acidentes fatais para 

eles e para outras pessoas.Os bebês devem fi car no banco de trás, em cadeirinhas 

apropriadas. As pessoas que estão nos veículos devem usar 

o cinto de segurança e não podem jogar NADA para fora 

do carro, pois além de prejudicar o meio ambiente, pode 

atrapalhar o carro que vem logo atrás.
Os condutores do veículo não podem conversar no 

telefone enquanto dirigem, mas, infelizmente a minoria 

das pessoas respeita essa lei e por isso e por outras coisas 

acontecem tantos acidentes atualmente. No trânsito deve 

ter respeito e tranquilidade.
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PREMIADOS DA 
CATEGORIA DESENHO

1º ANO 
1º – Emilly Santos de Oliveira Au-
gusto (Antônio Paschoal Apóstolo)
2º – Nina Coelho da Silva (João 
Francisco Garcez)
3º – Sofia de Souza (Beatriz de 
Souza Brito) 

2º ANO 
1º – Izadora Coelho da Silva (Mar-
colino José de Lima)
2º – Bruna Dias Pereira (Mâncio 
Costa)
3º – Sofia Rocha de Faria (Osmar 
Cunha)

3º ANO 
1º – Sofia Cunha Dalpiaz (Retiro 
da Lagoa)
2º – Lucas Felipe Cordeiro de 
Souza (José do Valle Pereira)
3º – Dharlan da Silva Adão (Almi-
rante Carvalhal)

PREMIADOS DA 
CATEGORIA REDAÇÃO

4º ANO 
1º – Guilherme Henrique Bandeira 
(Virgílio Várzea)
2º – Yasmin Petter Pires (Retiro 
da Lagoa)
3º – Mariana Leonarczyk Castro 
(Albertina Madalena Dias)

5º ANO 
1º – Ana Beatriz Costa (Dilma 
Lúcia dos Santos)
2º – Ana Clara Bitencourt (Virgílio 
Várzea)
3º – Alana Gabriela de Oliveira 
Bento (Antônio Paschoal Apóstolo)

Desenhos e redações

Trânsito é tema de concurso
A 

Guarda Municipal e a 
Secretaria de Educa-
ção de Florianópolis 
divulgaram no dia 18 de 
setembro os vencedores 
do concurso “Trânsito 

– Responsabilidade de todos”. O 
concurso foi dividido nas categorias 
desenho (para alunos do 1o ao 
3o ano) e redação (para estudantes de 
4o e 5o anos do ensino fundamental). 
Foram registradas 9 mil inscrições. 

Nas duas categorias, os três pri-
meiros colocados de cada ano foram 
premiados. Os alunos que fi caram 
na primeira posição ganharam 
um tablet e um MP4. Os segundos 
colocados receberam uma máquina 
fotográfi ca digital e um MP4. Quem 
fi cou na terceira posição teve com 
prêmio uma bicicleta e um MP3. 

Os ganhadores também receberam 
uma sacola retornável, mochila, di-
cionário, livros de literatura e um kit 
escolar composto de apontador, lápis, 
caneta, borracha, canetas hidrocor, 
corretivo, marca-texto e régua.

Trânsito Seguro: Responsabilidade de Todos

Vimos em nossos estudos que ao longo dos tempos os meios 

de transporte passaram por várias transformações. Em meio 

a tanta mudança não devemos esquecer de relatar sobre 

a responsabilidade que todos nós devemos ter ao transitar 

pelas ruas. O trânsito pode se tornar perigoso se não usarmos 

corretamente os meios de transporte e se não respeitarmos as 

regras e leis de trânsito.

Antigamente podíamos andar pelas ruas sem muitas pre-

ocupações porque não existiam tantos carros. Mas à medida 

que a população foi crescendo, o número de carros também 

aumentou, tornando o trânsito cada vez mais caótico.

Para organizar o trânsito e para que não ocorressem 

acidentes foram criadas as leis. Mas infelizmente muitos 

desobedecem, prejudicando a si mesmos e pessoas da 

nossa sociedade. 

Uma das alternativas para amenizar os problemas exis-

tentes atualmente no trânsito, principalmente nas grandes 

cidades, seria um bom investimento da parte dos nossos 

governantes nos transportes coletivos, pois se tivermos como 

nos locomover com rapidez e segurança através dos transpor-

te coletivos, certamente não teríamos tantos carros nas ruas 

gerando tantos problemas.

Sendo assim, desejamos que todos respeitem as leis de 

trânsito, pois só assim podemos transformar pedestres e 

motoristas em cidadãos conscientes, porque trânsito seguro é 

responsabilidade de todos.

1º colocado – 4o ano
Guilherme Henrique Bandeira, 10 anos
Escola Virgílio dos Reis Várzea

1o colocado – 5o ano
Ana Beatriz Costa, 10 anos
Escola Dilma Lúcia dos Santos

1o colocado – 1o ano
Emilly Santos de Oliveira Augusto, 6 anos
Escola Antônio Paschoal Apóstolo

1o colocado – 3o ano
Sofia Cunha Dalpiaz, 8 anos
Escola Retiro da Lagoa

1o colocado – 2o ano
Izadora Coelho da Silva, 8 anos
Escola Marcolino José de Lima


