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 As crianças de 4 e 5 anos da Creche Municipal Poeta Cruz e Sousa,  no 
bairro Areias do Campeche, tinham  vontade de conhecer o universo. Para 
realizar o desejo dos pequenos e proporcionar o conhecimento, as professoras 
Fabiana Duarte, Nelci Lima e Giselli Duarte tiveram a ideia de construir um 
planetário na instituição.

 Através do livro “O menino da Lua”, de Ziraldo, as docentes apresentaram 
os planetas aos pequenos, que os construíram pintando balões e bolas de 
isopor. Para montar o espaço, a “sala de sono” foi utilizada. Ela foi toda 
forrada com TNT preto e, por dentro do tecido, foi colocado pisca-pisca 
para simbolizar as estrelas. Os planetas confeccionados pelas crianças foram 
inseridos no ambiente com uma luminária que representava o sol.

Para deixar o planetário mais envolvente foram introduzidas luzes especiais 
com um mini globo. As professoras projetaram imagens do universo com 
datashow e colocaram música para deixar o momento mais agradável.

Para conhecer universo, creche monta planetário

É preciso ter a 
compreensão de que a 
alimentação balanceada, 
a prática de exercícios 
físicos e o bem estar 
emocional são fatores 
determinantes para 
uma vida saudável. Na 
Escola Básica Municipal 
Osvaldo Machado, 
em Ponta das Canas, 
membros da comunidade 

escolar trabalham com os 
alunos esse tema.

O professor Carlos Luiz Paim Filho enfatiza, com os alunos dos 5º, 6º e 7º 
anos, a questão da obesidade na infância e na adolescência. A ideia é prevenir 
os problemas de saúde associados ao sedentarismo, valorizar a prática de 
exercícios físicos regulares, saber as causas e as consequências do que leva as 
pessoas a ficarem acima do peso. Com as turmas de 2º, 3º e 4º anos, Carlos dá 
ênfase à alimentação saudável por meio do projeto “Descobrindo o corpo”.  

A professora de Inglês, Sueli Aparecida Hermenegildo, desenvolve com 
os estudantes das 8º séries o projeto “Eating Habits” (hábitos alimentares) 
que trabalha a pirâmide alimentar e grupos de alimentos. A cozinheira Irinéia 
Bento Silveira ajudou na construção da pirâmide para posterior exposição. 

Uma vida mais saudável

O grupo da Escola Municipal Maria Conceição Nunes, no Rio 
Vermelho, formado por alunos de 5º ano à 8ª série, apresentou-
se na abertura do Festival e Fórum do Florianópolis Audiovisual 
Mercosul, conhecido como FAM. A orquestra foi comandada  pelo 
professor regente Paulo Vinícius Rampinelli.

Destaque no FAM

Termina nesta sexta-feira (12/07) o período de inscrições para o  Encontro de Práticas Pedagógicas em Foco, 
direcionado para  os profissionais da rede  municipal de ensino de Florianópolis. O evento acontecerá durante 
os dias 15 e 16 de julho, no Centro de Educação Continuada da Secretaria de Educação de Florianópolis. A 
proposta é discutir as ações do cotidiano educativo através da reflexão sobre a educação integral, compreendendo 
essa temática como fundamental na busca de uma educação que visa o desenvolvimento total do ser humano.

A abertura do evento será com a palestra “Educação Integral”, apresentada pela professora Jane Bittencourt, 
do Centro de Ciências da Educação, da Universidade Federal de Santa Catarina. Serão oferecidas oficinas de 
música, dança, fotografia, educação ambiental e artes visuais, totalizando 16 horas de formação.

As inscrições deverão ser realizadas no link: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/. Outras informações: 
2106-5920.

Formação permanente promove: Encontro de Práticas Pedagógicas

Luzes especiais tornam o ambiente mais atraente.

Alunos da 8ª série: Adenir dos Santos, João Marcos, 
Bruno Alves e Marcos Antônio.

A Banda Educacional Floripa se apresentou no hall de entrada do Centro de 
Cultura e Eventos da UFSC.
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As escolas da rede municipal de ensino têm prazo 
até o dia 7 de agosto para realizarem a inscrição para os 
Jogos Escolares de Florianópolis – JESF. A competição 
ocorrerá em setembro e tem como realizadora a 
Fundação de Esportes da prefeitura da capital. O evento 
busca que a atividade física se torne uma ferramenta de 
autoconhecimento para os jovens estudantes da cidade.

Podem participar alunos entre 11 e 16 anos, 
regularmente matriculados em escolas da rede pública 
e privada da capital. Os estudantes serão divididos 
em duas categorias: 11 a 13 anos; 14 a 16 anos. Os 
campeões representarão Florianópolis nos Jogos 
Escolares de Santa Catarina de 2014.

Com o JESF, é realizado também o PARAJESF, 
Jogos Escolares Para-Desportivos de Florianópolis, 
que é destinado a alunos com deficiência, entre 11 
e 19 anos de idade. Os campeões do PARAJESF 
participarão da etapa estadual no próximo ano.

Para fazer a inscrição da escola, o professor deve 
solicitar o termo de compromisso, nas modalidades 
desejadas, através do e-mail: tecnicafme@gmail.
com, do telefone: (48) 3228-6000 ou diretamente na 
Fundação Municipal de Esportes.

Reutilizar para preservar

Pais, crianças e funcionários da Creche Caetana Marcelina Dias, do 
Ribeirão da Ilha, estiveram reunidos com o representante da Secretaria 
Municipal de Educação, Daniel Berger, para discutir os desafios de mobilizar 
a comunidade educativa. 

Na reunião foram abordados temas como o fortalecimento do Conselho 
escolar e a importância do espaço para a articulação na construção do 
projeto político pedagógico. A necessidade de implantação de alternativas 
de comunicação, e o planejamento de encontros dos conselheiros para 
consolidar este órgão, no âmbito das instituições educacionais, também 
foram questões discutidas.

Discutindo desafios

Abertas as inscrições para o JESF 2013

Os alunos do 4º ano da Escola Básica 
Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no 
Campeche, visitaram o Museu do Sambaqui, no 
Colégio Catarinense. Os estudantes conheceram 
os Umbu, Humaitá, Sambaqui, Taquara e Itararé, 
antigos habitantes de Santa Catarina.

O objetivo da visita foi compreender que toda 
sociedade tem sua história e conhecer artefatos 
arqueológicos como: fragmentos cerâmicos, 
urnas funerárias, peças indígenas e esqueletos. 

Visita ao 
museu

EducaçãoInformativo da

Time de basquete feminino da Escola Básica Municipal Luiz Cândido da Luz vencedora da etapa estadual em 2010.

EJA Cartonera - este é o nome do projeto que busca envolver alunos e 
professores a desenvolver a leitura e a escrita. A professora Sandra Regina de 
Oliveira e os alunos do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, localizado no 
bairro Ingleses, estão realizando a atividade, que trabalha a editoração de livros, 
revistas e boletins. O nome é uma referência à produção de livros feitos com 
papelões. Os produtos são compostos artesanalmente e têm capa e ilustrações 
pintadas à mão.

A atividade pretende aprimorar as manifestações artísticas dos alunos através 
das artes plásticas e da consciência ecológica, política e social. A instituição 
também tem o objetivo de constituir um acervo, que é resultado das pesquisas 
produzidas por alunos e professores da EJA-Ingleses.

Os estudantes observaram esqueletos retirados de sítios 
arqueológicos das praias da Tapera, Pântano do Sul e Armação.

A criançada pôde conhecer também fragmentos cerâmicos, 
artefatos indígenas líticos e zoólitos.
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Profissionais da Creche Caetana juntamente com Daniel Berger.

Alunos do Eja Ingleses constroem livros artesanalmente.



No Núcleo de 
Educação Infantil 
Doralice Maria Dias, da 
Vargem do Bom Jesus, as 
crianças contemplam os 
vários elementos do meio 
ambiente e aprendem a 
respeitar todos os seres 
que habitam no planeta. 
Elas realizam o cultivo 
da horta e do jardim 
escolar, acompanhando o 

desenvolvimento dos seres vivos.
Para conscientizar os pequenos sobre a necessidade da preservação, a 

unidade faz a separação dos resíduos e encaminha os materiais recicláveis 
para a coleta seletiva. A instituição também toma outras medidas: reaproveita 
as sobras de legumes e verduras utilizados na merenda, gerando adubo 
para a horta escolar, e faz o recolhimento do óleo de cozinha usado, que é 
encaminhado à ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. 
Com esse material, a entidade produz sabão, que é utilizado na unidade. 

Com bandeirinhas, barraquinhas e danças típicas, a Creche Gentil Mathias da 
Silva, que abriga crianças de Núcleo de Educação Infantil Praia dos Ingleses, 
realizou sua festa junina. As famílias participaram da comemoração e puderam 
presenciar a quadrilha apresentada pelas crianças.

Na semana do Meio 
Ambiente, a Escola Básica 
Municipal Virgílio dos Reis 
Várzea, em Canasvieiras, 
promoveu uma série de 
atividades sobre preservação. 
Entre discussões e pesquisas 
sobre o tema, aconteceram 
as apresentações de músicas, 
cartazes e poesias no pátio da 
instituição, com o objetivo 
de incentivar e despertar o 
interesse dos estudantes a 
cuidarem da natureza. 

Após a série de eventos, 
cada turma plantou uma 
muda de Hibiscos anões ou 
de Buganvília, formando um 
novo jardim no ambiente 
escolar.

Semeando o cuidado com o 
meio ambiente

EducaçãoInformativo da

A Festa da Família como 
meio de integração

A Escola Básica Municipal Padre João Alfredo Rohr, no 
Córrego Grande, realizou a “Festa da Família”. O evento integrou 
a comunidade e a instituição, exibindo a exposição “Comemorando 
o Centenário de Vinícius de Moraes”, constituída por trabalhos dos 
alunos, que através da releitura das obras do escritor, confeccionaram 
materiais como maquetes e murais de desenhos.

A festa contou também com um café que foi oferecido aos 
familiares; uma pequena gincana com corrida de saco e futebol, 
da qual puderam participar pais e estudantes; e apresentações de 
danças, musicais e capoeira.

Creche realiza momento 
Cultural

Com o objetivo de ampliar e enriquecer o repertório cultural 
de toda a comunidade educativa, a Creche Monteiro Lobato, no 
Carianos, realizou a 1ª Festa Cultural da unidade. O evento reuniu 
aspectos da culinária, bandeiras, brincadeiras e danças típicas de cada 
região.  

Os pequenos apresentaram danças típicas de cada região. No evento 
houve também a mostra de cartazes e desenhos feitos pela criançada 
com um espaço direcionado a cada lugar. 

De acordo com a supervisora escolar, Cátia Menezes Fagundes, 
a participação da comunidade educativa foi fundamental para 
abrilhantar e reforçar laços culturais.

             Crianças aprendem a                
               respeitar a natureza

Releitura da música “O pato”, de Vinícius de Moraes.
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Criançada da Creche Gentil Mathias.

Colaboradores da Creche Monteiro Lobato.

Os pequenos ajudam na construção da horta e 
aprendem a preservar o planeta.

Crianças aprendem de forma divertida a 
importância de cuidar da natureza.

Quadrilha e muita alegria
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A Escola Básica Municipal Maria Tomázia Coelho participou do V Concurso de Cartazes so-
bre Homofobia, Lesbofobia, Transfobia e Heterossexismo nas Escolas, organizado pelo Nú-
cleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, da Universidade Federal de Santa Catarina. 
O objetivo do evento foi fazer com que o tema seja discutido entre professores e estudantes da rede 
pública de ensino de Santa Catarina.

Na premiação, o cartaz elaborado pelos 
alunos Magdalena Galfre Castillo, Maurí-
cio Casales e Carlos Alberto Silva, do 6º 
ano, ficou em 1° lugar no júri científico, 
categoria ensino fundamental, em 2° lugar 
no júri Nigs, e no facebook, foi o cartaz 
mais compartilhado.

Além dos estudantes, a Professora de 
Ciências, Simone Carpes Paternoster, rece-
beu menção honrosa como educadora, de-
staque em gênero e sexualidades. As ativi-
dades foram desenvolvidas em turmas de 6º 
e 7º anos. Para isso, a docente participou de 
uma formação específica na área.

Alunos recebem prêmio

Professora Simone, Laís, Carlos, Maurício e Magdalena

SME anuncia 
vencedores do 
concurso de 

desenho

EducaçãoInformativo da

Boas Férias

Comunicamos que devido as férias escolares o 
informativo fará uma pequena pausa nas próximas duas 

semanas de recesso.

A SME de Florianópolis anunciou o resultado do concurso para escolha de desenhos que farão parte da 
divulgação do Ecofestival, oitava edição, e do Seminário da Escola do Mar, em seu quinto ano.

Pela Educação de Jovens e Adultos, o vencedor foi Renan Pereira Lunardi, do núcleo norte II, de 
Canasvieiras. No ensino fundamental, o destaque foi Ana Carolina Levandoski, da Escola Básica Municipal 
Batista Pereira, no Ribeirão da Ilha.  Pedro de Luma Carvalho venceu o concurso representando a Creche 
Municipal Ferminio Francisco Vieira, localizada no Córrego Grande.

Com o tema, “Escolas Sustentáveis: educando para cuidar, melhorar e amar o meio ambiente – você 
faz parte dele”,  os eventos ocorrerão nos dias 25 e 26 de setembro. O objetivo é propiciar a formação 
continuada, desenvolver a consciência, a atitude e a postura socioambiental de alunos e professores através 
da mostra de trabalhos.      

Para  participar das atividades, as unidades devem encaminhar à Gerência de Programas e Projetos o 
formulário disponível no site da Educação até o dia 12 de agosto. 

Educadores interessados na formação continuada na área ambiental, oferecida pelo projeto Escola do 
Mar, devem ser inscrever pela internet até dia 28 de agosto. Em caso de dúvidas, as instituições podem entrar 
em contato com Nilcélia Nildo Maria ou Filippe Adriano Ferreira, pelo telefone: 3251-6103.
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Cartaz ganhador do concurso conscientiza contra o 
preconceito.

Renan Pereira Leonardo
16 anos
EJA Norte II - Canasvieiras

Ana Carolina Levandoski
Turma 54
10 anos
Escola Municipal Batista Pereira

Pedro H. Lima Carvalho
5 anos
Creche Ferminio Francisco Vieira


