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Alunos têm aula de história no mar 

Estão abertas até o dia 26 de junho as 
inscrições para a sexta edição do Prêmio 
Microsoft Educadores Inovadores. Serão 
premiados os melhores projetos educacio-
nais desenvolvidos por professores de todo 
o Brasil que utilizam a tecnologia para me-
lhorar o ensino e aprendizagem. Os profis-
sionais podem se inscrever pelo site www.
educadoresinovadores.com.br em uma das 
categorias: Escolas Públicas de Educação Bá-

sica, Ensino Técnico e Escolas Particulares.

Bombeiros Mirins 

Abertas as inscrições para o Prê-
mio Microsoft Educadores Inovado-
res 2011 

Divulgação EBM Brigadeiro Eduardo Gomes

Do Campeche até a Ilha de Anhatomirim há muita história 
para contar, e foi em busca desse conhecimento que duas 
turmas das sétimas e oitavas séries da Escola Básica Briga-
deiro Eduardo Gomes fizeram uma saída de estudo. A inicia-
tiva, organizada pela Professora Greyce Bressan, foi realiza-
da dia 27 de maio em parceria com a Escola do Mar.

A saída tem o objetivo de valorizar a história catarinense, 
identificando Desterro e a Ilha de Anhatomirim como cená-
rio da Revolução Federalista. O Projeto integra, além da dis-
ciplina de História outras áreas de conhecimento como o La-
boratório de Ciências, Português e Sala Informatizada. Foram 
exploradas questões ambientais de preservação, 
a produção de gê-
neros tex-
tuais e ali-
mentação 
de Blogs.

Algumas pessoas usam óculos, estão na cadeira de rodas ou têm proble-
mas auditivos. Outras têm cegueira, surdez, deficiência mental, autismo 
ou altas habilidades. Porém, isso não pode impedir que sejam tratadas 
com respeito e que tenham direitos iguais. Ser diferente e ter singula-
ridades faz parte da condição humana e a escola é um bom espaço para 
a derrubada desses preconceitos. Com atendimento a 460 crianças, 
somente na capital catarinense, a Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis (SME), por meio da Gerência de Educação Inclusiva, 
trabalha para que esses alunos frequentem as classes comuns do ensino 
regular, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação.

 
Nessa perspectiva, a Prefeitura de Florianópolis realiza o VII Semi-
nário de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O evento, que 
ocorre de terça (07) a sexta-feira (10) , no Hotel Morro das Pedras, em 
Florianópolis, reunirá gestores da educação especial, representantes 
das unidades educativas e professores das instituições conveniadas e 
parceiras da rede de ensino da Capital.

Prefeitura promove Seminário 
de Educação Inclusiva

No final de maio, 
os alunos da Escola 
Básica Vitor Miguel 
de Souza, bairro do 
Itacorubi, realiza-
ram uma visita ao 
Centro de Ensino de 
Bombeiro Militar e 
ao quartel de Bom-
beiros da Trindade. 
Participaram da ins-
trução 3 Bombeiros 
Comunitários e 9 Mi-
litares. Na oportuni-

dade os profissionais, 
que se encontram em formação desde o início de 2011 sob orien-
tação da Bombeira Eugenia, tiveram sua primeira saída de campo, 
conhecendo o cotidiano das guarnições e também suas viaturas. 

As professoras da escola avaliaram a visita como produtiva e de 
extrema importância para a vida social e disciplinar das crianças, 
pois ali tiveram a oportunidade de conhecer uma profissão e seus 
valores na prática.  Para os soldados, o momento também foi vá-
lido; eles tiveram contato com as crianças, despertando respeito, 
humildade e cooperação. 
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Divulgação Charles Schnorr
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De origem europeia, a luthieria, arte de construir e reparar instru-
mentos de corda como violão, violinos e violoncelos, difundiu-se 
pelo mundo, tendo como uma das principais referências o italiano 
Antonio Stradivari.

Encantados com essa técnica, estudantes da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), sob o comando do professor Marcos Antônio 
da Silva, deram início a um grande desafio, construir um violão. A 
ideia é dar vazão ao potencial artístico dos alunos e aprender, na 
prática, conteúdos como ângulos, formas geométricas, unidade de 
medidas, acústica e botânica. Os aprendizes participarão de todas 
as etapas da construção, inclusive da fabricação do verniz para o 
instrumento. O grupo é do núcleo Ponta do Morro e Vargem, que 
funciona na Escola Luiz Cândido da Luz, na Vargem do Bom Jesus.

Alunos da Secretaria de Educa-
ção de Florianópolis constroem 

violão

Professores e alunos são bombeiros por um dia
 Na quarta-feira, 1º de junho, 
educadores da Secretaria Munici-
pal de Educação de Florianópolis 
e adolescentes do projeto Bom-
beiro Juvenil participaram de um 
treinamento no Quartel do Corpo 
de Bombeiros, no Estreito. Os 
grupos tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor a rotina dos pro-
fissionais, o cotidiano das guarni-
ções e as viaturas da instituição. 

A capacitação dos educadores 
começou em 2006, por meio de 

uma parceria com o 1º Batalhão de Bombeiros Militares, Prefeitura da 
Capital e Associação de Bombeiros Comunitários de Florianópolis. O 
curso, de carga horária de 50 horas aula, já formou 625 educadores e 
trabalha os conceitos de: prevenção no ambiente escolar, atendimento 
de primeiros socorros, noções sobre os riscos de acidentes no meio 
aquático, combate a princípios de incêndio e conceitos de defesa civil.
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Vamos comemorar a Semana do 
Meio Ambiente                  

             Um dos mais im-
portantes temas da atu-
alidade é, sem dúvida, 
a questão socioambiental.  
Ela deve estar inserida na 
agenda escolar, sempre 
dentro da visão de sus-
tentabilidade, levando os 
educandos a vivenciarem, 
no seu cotidiano, práticas 
de conservação e preser-
vação do meio ambiente.
 Nesta “Semana do 

Meio Ambiente”, 05 a 11 
de junho de 2011, suge-
rimos a todas as Unida-
des Educativas que co-
memorem essa data de 
modo especial, levando 
em consideração os traba-
lhos e projetos que cada 
uma vem desenvolvendo, 
e também os conceitos 
socioambientais trabalha-
dos durante o semestre.

A Secretaria Municipal de Educa-
ção de Florianópolis vai promover 
, a partir de terça-feira (07),  o con-
curso de desenho “Meio Ambiente 
na Educação: Aprendizagem Sus-
tentável”. O vencedor terá a sua 
produção impressa no material de 
divulgação do VI Ecofestival. Po-
dem participar do concurso educan-
dos da rede municipal, nas    moda-

lidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e de Educação 
de     Jovens e  Adultos - EJA.

Os trabalhos selecionados pelas unidades educativas deverão ser 
entregues na Gerência de Programas Suplementares da SME, até 
o dia 17 de Junho, contendo, no verso do desenho, escrito a lápis, 
o nome completo da criança, adolescente ou adulto, idade, série 
e estabelecimento de ensino ao qual está vinculado.

Os desenhos deverão ser avaliados em relação à adequação ao 
tema e à originalidade.   Cada escola deverá formar uma comis-
são de julgamento com três membros, para escolher um único 
desenho para representar a instituição.

Os novos desafios e problemá-
ticas enfrentadas pelos edu-
cadores é tema do livro “Eu, 
Professor no século 21” que 
será lançado no dia 7 de Julho 
pelo professor 
e escritor Fabio 
Oscar Lima. O 
evento aconte-
cerá na Livraria 
Livros e Livros 
- Rua Jerôni-
mo Coelho, 
215, Centro de 
Florianópolis. 
Na obra, o autor 
lança questiona-
mentos, provocações filosóficas 
e exprime sua opinião sobre os 
aspectos que envolvem a educa-
ção e suas mudanças, como: o 
professor e sua missão, os alu-

nos, a nova dinâmica da sala de 
aula, família, comunidade local 
e aldeia global, gestão escolar, 
infraestrutura e a classe dos 
professores em meio aos muitos 

desafios da 
educação 
no tempo 
presente. 
Para Fa-
bio, o livro 
é uma for-
ma de dar 
visibilida-
de e voz às 
angústias, 
d ú v i d a s 

e anseios dos professores no 
momento em que a educação 
vive um novo tempo no Brasil.

Livro vai discutir as mudanças na educação 
do século 21

Desenho será marca do 
VI  Ecofestival
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