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Alunos de 6ª e 7ª séries da EBM Mâncio Costa, em Ratones, criaram 
pequenos filmes a partir da técnica slow motion, ou seja, com movimen-
tos lentos tanto do personagem quanto do cenário. Sob orientação do 
professor de Artes da SME, Gilberto André Borges, os alunos iniciaram as 
produções em setembro de 2010, quando definiram o roteiro. A história 
a ser animada foi extraída de livros de contos infantis da biblioteca da es-
cola ou foi criada pelos próprios alunos. Os bonecos foram fotografados 
quadro a quadro e depois organizados em sequência, gerando os filmes.

Os desenhos foram parar no youtube, popular site de envio de ví-
deos na internet. Para visualizar os projetos basta acessar a página do 
professor Gilberto http://www.youtube.com/user/gilblack1234#p/u

Alunos de escola da Capital criam desenhos 
animados utilizando técnica slow motion 

Os professores da rede municipal já podem fa-
zer a inscrição dos alunos que estão cursando o quar-
to ano do ensino fundamental no “Casa Aberta na Eletrosul”. 
O Programa abre as portas para que os alunos conheçam a em-
presa e aprendam a utilizar a energia elétrica com economia e 
segurança, recebendo informações sobre o processo de gera-
ção, transmissão e distribuição, bem como sobre o uso corre-
to, cuidados e noções de conservação e combate ao desperdício.

O tempo de permanência desses alunos na empresa é de 
2h30min (em média), com intervalo para o lanche, fornecido pela Ele-
trosul. As inscrições podem ser feitas pelo site www.eletrosul.gov.br.

Inscrições para o Programa Casa 
Aberta já podem ser feitas

A Creche Altino Dealtino Cabral, em 
Santo Antônio de Lisboa, com sua especifi-
cidade de atender crianças a partir de quatro 
meses de idade, iniciou este ano a participa-
ção no projeto “Creche Amiga da Amamen-
tação”, em parceria com o Programa Saúde 
na Escola e Secretaria Municipal de Saúde. 

Com formação aos pais e profissionais, 
o objetivo é garantir a continuidade do alei-
tamento materno exclusivo até o sexto mês 
e complementado adequadamente até dois 
anos ou mais. Outra finalidade do projeto é 
não fazer da ida dos pequenos à creche uma 
barreira para a continuidade da amamentação.

Unidade da SME adere ao projeto “Creche 
Amiga da Amamentação”

O Prefeito Municipal de Florianópolis, Dário 
Berger, decretou ponto facultativo nos dias 7 e 8 de 
março, segunda e terça-feira de Carnaval, nos ór-
gãos de administração direta e indireta da Capital.

Dia 9, quarta-feira, o expediente tem iní-
cio às 14h. Devido ao planejamento pedagógico, 
os alunos só voltarão às aulas na quinta-feira, dia 
10. É importante lembrar que as escolas e creches 
do município devem seguir o calendário escolar.

Ponto Facultativo 

Idealizado pela professora de ciên-
cias Elaine Cristina Pamplona Seiffert, o proje-
to Guardiões da Energia foi até a Creche Mu-
nicipal Waldemar da Silva Filho (Trindade).
A professora alertou as crianças sobre a importân-
cia de economizar energia e, no final, cada aluno 
produziu uma camiseta de guardião do planeta.

O projeto integra o livro “Práticas Exitosas na 
Educação”, resultado de um Seminário realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação em 2010.

Agora, as escolas, creches e núcleos 
de educação infantil poderão navegar em 
computadores novos de última geração. A 
previsão é que todas as unidades recebam 
os equipamentos até o dia 10 de março.

Os micros da Lenovo possuem  a 
mais recente versão do Windows 7 pro-
fessional, além de monitores com a 
nova tecnologia LED. Os equipamentos 
também possuem: leitor e gravador de 
DVD, processador Core 2 DUO, 2GB de 
memória RAM e HD de 320GB SATA II. 

Novos computadores para unidades 
de educação infantil e fundamentalProjeto Guardiões da Energia é realizado na 

Creche Waldemar da Silva Filho  
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Crianças da creche Waldemar e professora Elaine Cristina

Em um dos processos estudantes aprendem a economizar energia


