
 Dia do Desafio
Em Florianópolis, será em 26 de maio, o Dia do Desafio. A campanha mundial de 

incentivo à prática de atividade física em benefício da saúde é promovida por meio de 
ações comunitárias. A coordenação no continente americano é do SESC de São Paulo  
e, nos estados a coordenação é do SESC local. O desafio que ocorre como estímulo à 
participação entre duas cidades do mesmo porte, consiste em mobilizar o maior nú-
mero possível de pessoal na prática de pelo menos 15 minutos, de qualquer exercício, 
sendo que Florianópolis irá competir com a cidade Tlajomulco de Zuniga, do México. 
As unidades educativas estão convidadas para participarem da campanha. Informa-
ções no SESC (3229-2200) ou na Fundação Municipal de Esportes (3228-6000).

O uso da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) com alunos, familiares e profes-
sores, deu à Creche Municipal Bem-Te-Vi 
a menção honrosa do Prêmio Experi-
ências Educacionais Inclusivas, que tem 
como meta valorizar as iniciativas de 
quem trabalha para garantir o direito de 
todos à educação. O prêmio será rece-
bido, em Brasília, durante o VI Seminário 
Nacional do Programa Educação Inclusi-
va: direito à diversidade, que ocorrerá de 
24 a 27 deste mês.

Em abril, uma comissão do Ministério 
da Educação veio a Florianópolis para 
verificar, na prática, o relato da experi-
ência encaminhado pela Bem-Te-Vi, em 

parceria com as profissionais da Sala 
Multimeios da Creche Almirante Lucas, 
sobre o ensino de Libras não só para o 
aluno surdo, mas para o grupo de crian-
ças de sua turma.

O projeto teve início em junho de 
2009, quando a creche recebeu uma 
criança com diagnóstico de surdez. 
Desde então, a professora Maria Eloíza 
de Macedo, da Sala Multimeios, trabalha 
com o aluno uma forma de comunica-
ção e aprendizado. Também foi realiza-
do um trabalho com a mãe e a avó da 
criança, que iniciaram o contato com 
a Língua Brasileira de Sinais, para dar 
continuidade à comunicação em casa.
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Creche Municipal Bem-Te-Vi 
ganha prêmio de educação inclusiva

No site da Eletrosul (link Casa 
Aberta), as escolas municipais e 
estaduais de Florianópolis, Biguaçu, 
Palhoça e São José podem fazer ins-
crição para participarem do projeto 
“Faça como eu”. Para tanto, o pro-
fessor precisa elaborar um trabalho, 
tendo como eixo temático o Meio 
Ambiente, que deve ser executado 
juntamente com os alunos. 

Cada escola pode inscrever um 
trabalho. Serão avaliados os itens 
sustentabilidade, criatividade e 
resultado alcançado. Haverá pre-
miação para a escola, professor e 
estudantes. Inscrições no site: www.
eletrosul.gov.br

Prêmio
Faça Como Eu

O programa Escola Aberta, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, que mantém funcionando 
alguns estabelecimentos de ensino nos fins de 
semana com diversas atividades educativas, de 
lazer, entretenimento e de qualificação profis-
sional, receberá este ano, dez apresentações da 
“Procurando o Riso Cia Teatral”. O espetáculo 
encenado será a comédia Confusões entre o 
Céu e a Terra. 

A história inclui personagens divertidos, 
inspirados no universo da literatura de cordel, 
que se deparam com situações engraçadas e 
inesperadas: um matador, cangaceiros, mulhe-
res da vida, um cidadão não muito inteligente 
e sua esposa. Para completar: uma passadi-
nha no céu, com direito a anjo, Deus e outros 
personagens. Para as unidades educativas 
receberem o espetáculo é só entrar em con-
tato com a produtora da Companhia, Adriana 
Conceição (9169-7039), ou  com Orion Pezzet-
ta, coordenador do Escola Aberta (9907-0152)

Alunos e ex-alunos de escola municipal apresentam peça de teatro

Criada por um grupo de jovens moradores do Rio Verme-
lho, a Procurando o Riso Cia Teatral é formada por alunos e 
ex-alunos da Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes. 
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A Prefeitura de Florianópolis, junto à Secretaria 
Municipal de Educação, o “Centre de Recherche et 

Développement en Educacion”- CRDE - da Universidade 
de Moncton no Canadá e a Escola Desdobrada João Fran-
cisco Garcez, estão  firmando convênio para a realização 
do projeto  “A cidadania planetária, o jardim ecológico e 
suas ramificações sociais nas Escolas”. 

Esta parceria surgiu quando a Escola Desdobrada João 
Francisco Garcez iniciou o processo para tornar-se uma eco-
escola, através do Programa de Eco-Escolas, implantado pela 
SME com o Instituto Ratones. 

O projeto tem como objetivo realizar pesquisas e elaborar 
ações para a educação integral e a formação dos alunos. 

A Escola Desdobrada João Francisco Garcez, por meio 
da professora Marilde Juçara da Fonseca (na foto abaixo), 
estará  realizando estas pesquisas e elaborando as ações, 
juntamente com o Instituto Paulo Freire de São Paulo, a 
Associação de Produtores Autônomos do Rio de Janeiro e 

o CRDE da Universidade de 
Moncton, com reuniões em 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
aqui no Brasil, e em Moncton, 
Sherbrook e  Montreal no 
Canadá, nos meses de maio, 
junho e julho. 

A expectativa é o início de 
uma parceria para a realização 
de projetos que visem à melho-
ria do ensino, não só da Escola 
Desdobrada João Francisco 
Garcez como em todas as esco-
las da rede em Florianópolis.
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A Escola Básica João Gonçalves 
Pinheiro e as escolas desdobradas Ado-
tiva Liberato Valentim e João Francisco 
Garcez irão receber a Bandeira Verde. 
Essas escolas realizaram todos os sete 
passos do programa Eco-Escola. A  so-
lenidade está prevista para a Semana 
do Meio Ambiente, em junho.

O Programa Eco-escolas é um proje-
to educativo internacional, promovido 
pela organização não governamental 
Fundação para a Educação Ambiental 
(em inglês: Foundation for Environ-
mental Education - FEE) e apoiado pela 
Comissão Europeia.

Destinado preferencialmente às 
escolas do ensino básico, mas aberto a 
todos os graus de ensino, da pré-escola 
às universidades, o programa preten-
de reconhecer (com a atribuição da 
Bandeira Verde Eco-Escola) e estimular 
as escolas empenhadas em melhorar 
o desempenho ambiental, gestão 
do espaço escolar e sensibilização da 
comunidade.

O Programa Eco-Escolas consiste 
numa metodologia de sete passos: 
1 -Conselho Eco-Escolas; 2 - Audi-
toria ambiental; 3 - Plano de ação; 
4 - Monitorização/Avaliação; 5 - 
Trabalho curricular; 6 - Divulgação 
à comunidade; 7 - Eco-código.

Bandeira Verde

Toques

 Assis
 Chateaubriand

O 16º Prêmio Nacional Assis 
Chateaubriand de Redação 2010 , 
Projeto memória, está com inscrições 
abertas até 31 de agosto. O tema 
central será “Carlos Drummond de 
Andrade - testemunho da experiência 
humana”.  Haverá duas categorias no 
ensino fundamental: 1º ao 4° ano e 5ª 
a 8ª série. O trabalho deverá ter 150 
linhas manuscritas, datilografadas ou 
digitadas em computador (corpo 12, 
fonte arial e espaçamento simples) e 
ser apresentado em duas vias. Informa-
ções e regulamento: (61) 3214-1508 ou 
http://fac.correioweb.com.br

Prêmio de Educação 
Ambiental Amigos do Mar

As inscrições para a Sétima Edição do Prêmio de 
Educação Ambiental Amigos do Mar vão até o dia 21 
de maio. O Prêmio Amigos do Mar é uma iniciativa do 
Instituto Arcor Brasil e Projeto Tamar. 

Nessa sétima edição serão 10 escolas premiadas. Po-
dem participar todas as escolas municipais de ensino 
fundamental do país.

Os alunos participantes devem fazer um desenho 
livre sobre o tema “Nossas Águas Sempre Limpas”, com 
base no que aprenderam em aulas temáticas. Essas 
aulas são oferecidas no guia de educação ambiental 
disponível no site http://www.amigosdomarnaesco-
la.com.br, em versão eletrônica para download. No 
site, as escolas também poderão acessar o regulamen-
to completo do concurso.

A escola elege os melhores desenhos entre os 
alunos e os envia para a comissão julgadora, composta 
por artistas, arte-educadores e biólogos. A premiação 
das escolas finalistas e vencedoras acontece sempre no 
final de cada ano. As escolas vencedoras em cada cate-
goria recebem a visita de biólogos do Projeto Tamar e 
ganham kits biológicos, aprofundando o conhecimen-
to dos alunos e comunidade educativa sobre a conser-
vação das águas e das espécies marinhas.

No ano passado tivemos a participação de mais de 
30 unidades educativas de Florianópolis.

João Salgado/SME

O cronograma de apresentação do Planeta Música 
deste ano já está definido.

No dia 29 de maio, às 10h, será na Escola Básica 
Brigadeiro Eduardo Gomes (Campeche) e no dia 10 de 
julho, às 15h, o Planeta Música estará na Escola Básica 
Albertina Madalena Dias (Vargem Grande). Já a Escola 
Básica Gentil Mathias da Silva receberá a atração no dia 
28 de agosto, às 15h. E para finalizar as apresentações 
do ano, o Planeta Música fará uma apresentação na 
Escola Básica José Gonçalves Pinheiro (Rio Tavares), no 
dia 27 de novembro, também às 15h.

Os concertos serão realizados pela Orquestra de 
Cordas Catarinense, composta por 13 instrumentistas 
profissionais. São concertos-aula, que além de possi-
bilitar momentos de apreciação musical, contribuem 
com a formação cultural e educação musical de jovens 
e crianças.

O objetivo do Planeta Música é criar oportunidade 
de vivenciar a produção musical de concerto de uma 
forma lúdica e pedagógica. O projeto é patrocinado 
pelo Instituto Votorantin.

Cronograma de apresentações

 Todos os funcionários da rede mu-
nicipal de ensino, ligados à Educação 
de Jovens e Adultos  (EJA) e  entidades 
conveniadas , a partir de 14 de junho, 
devem retirar o vale transporte no 
prédio do Centro de Educação conti-
nuada, localizado à Rua Ferreira Lima, 
82, Centro.  A retirada do vale transporte 
poderá ocorrer pela manhã ou à tarde. 
Mais informações com o Departamento 
de Logística pelo telefone 3251-6119.

Entrega de vale 
transporte muda de local

Parceria Brasil x Canadá
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Alunos da Escola Desdobrada João Francisco 
Garcez, no Canto da Lagoa, vivenciam ações do 

projeto “A cidadania planetária, o jardim ecológico e 
suas ramificações sociais nas Escolas”


