
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 275 – Florianópolis, 07 de outubro de 2013

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
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do Para socializar os conhecimentos sobre o espaço adquiridos pelos alunos do quinto ano 
da Escola Básica Municipal Osvaldo Machado, em Ponta das Canas, as professores Alcelene 
Lima Pereira e Graziela Sarkis montaram um livro digital. A atividade foi realizada em con-
junto pelas disciplinas de Geografi a e História.

O estudo começou pelo sistema solar. Orientados pela professora Alcelene, os estudantes 
imaginaram uma viagem pelo universo. Foi passado aos alunos, através da exposição de car-
tazes e leitura de textos, conhecimentos a respeito das estrelas e dos planetas, seus tamanhos, 
formas e proximidade com o sol. 

Depois de explorar o universo, as crianças, ingressaram na viagem pelo planeta Terra. 
Nesta etapa, aprenderam sobre o formato da terra, seus polos, e os movimentos de rotação, 
quando a Terra gira em torno de si mesma, e translação, quando a terra gira em torno do sol.

De volta à sala de aula, os alunos compararam as informações dos textos lidos com o que 
eles sabiam antes da atividade. Em duplas, escolheram um dos planetas para desenhar e tive-
ram que falar do astro.

As professoras Alcelene e Graziela montaram um livro digital, para compartilhar o aprendizado adquirido pelos estudantes. Com o título “Co-
nhecendo o planeta Terra”, a obra traz fotos que ilustram o conteúdo estudado e das atividades realizadas. Gráfi cos explicativos e mapas ajudam na 
compreensão dos textos.

O livro é uma publicação em formato digital que pode ser lida em equipamentos eletrônicos, tais como computadores, Leitor de livros digitais ou 
até mesmo celulares que suportem esse recurso.

A obra pode ser acessada no link: http://bit.ly/185p4Gc

Escola monta livro digital sobre o universo

Alunos do 5º ano confeccionando globo terrestre.

Unidades educacionais da rede municipal de ensino participam a partir desta quinta-feira (03) do Projeto 
Papel Mundo, que trabalha com a contação de histórias, ofi cinas de ates visuais e criação narrativa, com 
distribuição de livros. O evento tem sede no prédio da agência do Banco Regional do Desenvolvimento, 
na Avenida Hercílio Luz.

A atividade faz parte do Programa Mapa das Artes e Culturas, vinculado à SME, que está trabalhando 
com quatro ações que buscam fortalecer a valorização do patrimônio cultural de Florianópolis. A iniciativa 
também pretende ampliar o acesso à arte entre crianças, jovens, profi ssionais da educação e pais.

Uma das propostas é oferecer aos estudantes a visitação de espaços culturais, como o centro histórico, 
museus, cinemas e exposições artísticas. A meta é fazer com que os passeios façam parte do currículo 
educacional, contribuindo para o desenvolvimento da educação integral.

Compartilhar o conhecimento é o objetivo do segundo projeto do programa. Moradores da capital, 
que são chamados “mestres populares”, ministram ofi cinas, contam suas experiências e mostram seu 
trabalho para crianças e jovens da RME. Entre os mestres está o Artista Plástico Tolentino Santa’nna, que 
realizou uma ofi cina de artes para os alunos que estavam no II Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e 
Extensão da rede municipal de ensino.

SME lança Programa Mapa das Artes e Culturas
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A Secretaria Municipal de Educação e a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha 
estão se mobilizando para disponibilizar no ano letivo de 2014 o curso de gastronomia na 
modalidade PROEJA-FIC (Programa de Educação de Jovens e Adultos com formação inicial 
ou continuada) .

A iniciativa pretende atender as demandas no ensino fundamental e qualifi cação profi ssional 
no norte da Ilha. A proposta é que as aulas sejam realizadas todos os dias da semana, dentro da 
escola de Turismo e Hotelaria, diferente do que acontece com a parceria que o programa tem 
com o IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina), em que as aulas são ministradas no polo da 
EJA, no centro, e no Instituto.

Na primeira reunião foram socializadas as experiências das instituições e debatido os desafi os 
de implantação do novo polo. Ficou estabelecido a criação de um projeto piloto realizado em 
conjunto pela SME e a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha.  A expectativa é que no 
próximo ano o novo polo já esteja em funcionamento.

SME faz parceria com Escola de Turismo e Hotelaria 

Daniel Berger, chefe de departamento da EJA, Liliana Piski, 
secretária de formação da Central Única dos Trabalhadores de SC, 
Sônia Carvalho, Gerente de Articulação Pedagógica da Educação 
Continuada, e os coordenadores pedagógicos da Escola de Turismo, 
Aline Salami, Rosana Miyashiro e Martinho da Conceição.
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Horta Escolar vira poema

A professora Estela Maria Barcellos Frazoni e as crianças, de 4 e 5 
anos de idade, da Creche Municipal Joaquina Maria Peres, localizada 
no bairro Itacorubi, criaram o “Acróstico de Alface”. O acróstico é um 
gênero textual em que a primeira letra de cada frase de um verso forma 
uma palavra.

De início, os pequenos se organizaram em um círculo e contaram para 

Estela seus sentimentos em relação as ações realizadas no horto. Após a 
atividade, a profi ssional transformou os dados coletados em um poema.

De acordo com o auxiliar de sala Nilton Fritzen, a relevância da 
atividade está em lembrar os momentos vivenciados e a importância 
deles, desde a aquisição da semente, plantio, desenvolvimento, cuidado, 
colheita e o consumo dos vegetais.  

Na horta escolar há banana, salsa, cebola, beterraba, cenoura, 
alface, repolho, abobora, tomate, entre outras plantas. As sementes, em 
sua maioria, foram doadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina e pelo Centro de Extensão e Pesquisa 
Agropecuária.

Acróstico de Alface

Aquela sementinha que 
Lá na terra fi cou escondidinha 
Foi ela tratada por mãos pequeninas,
Alimentadas pelas cascas de verduras e frutinhas.
Como cresceram lindas suas plantinhas,
E na creche da Joaquina as alfaces fi caram bem verdinhas.

(Creche Joaquina Maria Peres)
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A criançada de 4 anos de idade: Thalia Matos Machado, Eloá Nascimento 
da Silveira, Dafi nny Eduarda da Costa Santo e Victoria Jacques Gomes

Entender quem foram e como era a vida dos cavaleiros da idade média são os principais 
objetivos da pesquisa realizada por Polyana, estudante do Pólo Avançado da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos (EJA), do Morro do Horácio. O trabalho possibilitou a contextualização deste 
período da história.

Para complementar os estudos, juntamente com os colegas de turma, Polyana visitou uma 
exposição de vestimentas e instrumentos inspirados nos protagonistas de seus estudos. A mostra 
foi realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina através do Sistema de Combate com 
Armas Medievais, que integra o Meridianum, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, 
vinculado ao Departamento de História.

De acordo com Daniel Berger, Chefe de Departamento da Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos, a pesquisa possibilitou à Polyana não só conhecer quem foram os templários, mas 
vivenciar uma forma diferente de estudar história, tendo autonomia para escolher o tema de seu 
interesse.

Alunos da EJA viajam à Idade Média

O “astronauta” do programa Baú de Ciência, representado pelo professor 
Osvaldo Vieira Junior, visitou os pequenos da Creche Municipal Altino 
Dealtino Cabral, em Santo Antônio de Lisboa. A atividade pertence ao projeto 
“Contação de Histórias e Teatros”, que acontece semanalmente na unidade.

Osvaldo faz parte de um grupo formado por professores de química, da rede 
particular de ensino. 

De acordo com a diretora da instituição, Vanda Maria da Silveira Brito, as 
ações têm por objetivo o entretenimento das crianças, fazer a mediação do 
contato com a cultura e artes, e desenvolver a linguagem e a expressão corporal.

O profi ssional contou a história do livro Moon Cake, escrito por Frank Asch, 
que fala sobre um ursinho que sonha em ir à lua. Para contemplar o imaginário 
infantil, a creche preparou um ambiente especial, onde foi pendurado planetas 
feitos com bolas plásticas e tintas, e a luminosidade da sala foi diminuída.

Durante a contação, Osvaldo mostrou para as crianças uma lua, feita de 
papel machê. Brincando com as sensações, as crianças puderam sentir as 
texturas da simulação das crateras. No fi nal da atividade, os pequenos foram 
para o parquinho da instituição, onde o astronauta lançou um foguete, feito de 
garrafa pet. O objeto, devido a uma mistura feita com vinagre e bicarbonato de 
sódio, ganhou atitude e fez a alegria da criançada.

Astronauta visita Creche e faz a alegria da criançada

Osvaldo Vieira lançou um foguete feito com garrafa pet, que devido a uma mistura 
química ganhou altitude e conquistou a admiração dos pequenos espectadores.
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Polyana apresentando aos colegas de classe o seu 
trabalho intitulado “Os Templários”.
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