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Professores da EJA comemoram 
o Dia da Água com caminhada

Cinco quilômetros de belezas naturais e tam-
bém muito lixo, este foi o resultado da Primeira 
Caminhágua, organizada pelos professores e 
estudantes da EJA Ingleses. O encontro aconte-
ceu no Dia Mundial da Água (22/03) e teve como 
objetivo despertar o interesse dos estudantes e 
da comunidade para a preservação deste recur-
so indispensável para a nossa sobrevivência, de-
monstrando que os impactos no meio ambien-
te podem comprometer as reservas existentes.   

Orientados pelo Biólogo Gabriel de Sou-
za, o grupo saiu da EBM Gentil Mathias da 
Silva, passou pela praia dos Ingleses, subiu 
a trilha do Santinho até chegar a área ex-
terna do aquífero dos Ingleses, responsá-
vel pelo abastecimento de água na região. 

No percurso, os alunos recolheram lixo e 
encontraram vários pontos críticos de polui-
ção, como o despejo de esgoto na praia, a 
ocupação humana desregulada, falta de pre-
servação das dunas e da vegetação nativa
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 Aprender para ensinar 
com qualidade aos alunos. 
Os professores da rede mu-
nicipal de Florianópolis de-
dicaram a última sexta-feira 
para ter aulas teóricas e prá-
ticas sobre a importância da 
horta escolar. Profissionais 
de 21 unidades educativas se 
reuniram, das 8h30 às 16h30, 
no Centro de Treinamento da 
Epagri para a formação.  Atu-
almente, um total de 42 uni-
dades participam do projeto 
Educando com a Horta Esco-
lar. Em maio, haverá um novo 
encontro com os demais 
integrantes da iniciativa. 

 Conforme a nutricio-
nista Sanlina Barreto Hulse, da Secretaria de  Educação da Capital, o objetivo do  Educando com a Horta 
é intervir na cultura alimentar e nutricional das crianças, por meio do projeto. “Queremos que horta de 
cada escola sirva como instrumento pedagógico, onde os educadores possam vislumbrar esse espa-
ço como um laboratório rico de possibilidades de ensino e aprendizagem para as crianças”, salienta.

Professores se dedicam à horta escolar

 A yoga proporciona um profundo relaxamento, 
tranqüilidade mental, concentração, clareza de pensa-
mento e percepção interior, juntamente com o fortaleci-
mento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilida-
de. Para os trabalhadores da rede municipal de ensino de 
Florianópolis que quiserem ter esse benefício é só ins-
crever nas oficinas do Departamento de Saúde e Bem Es-
tar do Servidor, DESABES, da Secretaria de Educação. As 
oficinas são coordenadas pela professora Mônica Costa.  
 Em três horários, as vagas disponíveis são para os 
grupos com aulas nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 
9h30, das 17h15 às 18h45 ou das 18h50 às 20h30. Essas ofi-
cinas são ministradas no Centro de Educação Continuada, 
da SME. O endereço é Ferreira Lima, 82, Centro da Capital. 
Os servidores interessados deverão fazer a inscrição atra-
vés do site http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ 

Servidores da Educação 
praticam yoga 
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 Uma passagem pelas ilha do Fran-
cês, Anhatomirim, Ratones Pequena e Rato-
nes Grande. A visita técnica faz parte da for-
mação dos professores da rede municipal de 
ensino de Florianópolis que integram o pro-
jeto Escola do Mar. Além disso, os profissio-
nais recebem aulas sobre conceitos e conte-
údos relativos à temática marinha e costeira. 
 A atividade ecológica foi desenvolvida 
até na última quinta-feira (07/04) durante todo o 
dia. A saída da escuna com os professores ocor-
reu no Trapiche de Canasvieiras e as aulas teóri-
cas foram ministradas na sede da Organização 
Crescendo com Arte (OCA), no bairro do Norte 
da Ilha.  A intenção é organizar um espaço de tro-
ca e estudo entre os professores, contribuindo 
para que os profissionais da educação possam 
refletir e reorganizar suas concepções e práticas 
de ensinar e aprender sobre o meio ambiente.  

O Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), ligado à 
Diretoria de Educação Continuada da Secretaria de 
Educação da Capital, vai promover  oficinas abor-
dando histórias em quadrinhos, radionovelas e 
brinquedos óticos. As inscrições estão abertas até 
a  próxima sexta-feira , dia 8 de abril, pelo  telefone 
(48) 2106-5909. Quem preferir pode fazer a inscri-
ção pelo endereço eletrônico: ntm-pmf@google-
groups.gmail.com.  Os cursos são abertos para edu-
cadores da rede particular ou pública da Grande 
Florianópolis e fazem parte da Semana Municipal 
do Livro Infantil, agendada para 12 a 18 deste mês. 
 
A oficina sobre Histórias em Quadrinhos está 
prevista  para o dia 13 de abril,  enquanto a 
de Radionovela com Base na Literatura Infan-
til ocorrerá no dia 14. No dia 15 será a vez da 
oficina sobre Brinquedos Óticos. As oficinas 
terão como local o Centro de Educação Conti-
nuada da SME, situado à Rua Ferreira Lima, 82.  

NTM promove oficinas sobre 
radionovelas e histórias em quadrinhos


