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No dia 26 de novembro, a Orquestra de 
Cordas Catarinense fez a última apresen-
tação do ano do projeto “Planeta Música”. 
O concerto ocorreu na Escola João Gon-
çalves Pinheiro, do Rio Tavares.

Lúdico e pedagógico, o Planeta Música 
é um concerto, mas também é uma aula 
da história da música erudita. O diretor da 
orquestra, João Eduardo Titton, inicia o es-
petáculo com uma narrativa sobre o sur-
gimento dos instrumentos de cordas com 
os lutiers, na Itália do século 16, e, durante 
50 minutos, o público é conduzido, por 
meio de cânones da música de concerto, 

a uma viagem geográfica e temporal. 
A primeira peça executada é Primavera de 

Vivaldi, seguida por peças de Mozart, Tchaiko-
vsky, Villa-Lobos, Aron Copland e o concerto 
encerra com a participação do público cantan-
do a popular canção de Toquinho, Aquarela.

Quem vai aos concertos recebe um li-
breto contendo o programa musical com 
informações e ilustrações sobre a história 
da música de concerto e dos instrumentos 
de cordas. A publicação é uma forma de 
ajudar o público a sistematizar o conhe-
cimento musical através do que ouviu no 
concerto, de acordo com os organizadores.

Por meio do estudo da biodiversidade, fauna e flora brasileira, 
e da  biodiversidade local, os alunos da 4ª série da Escola Básica 
Antônio Paschoal Apóstolo, no Rio Vermelho, sob orientação da 
professora Olga Rotenski, passaram a desenvolver diversas ativi-
dades, como saídas de estudo, para conhecerem a nascente do Rio 
Vermelho e caminhada até o morro da Vargem, para observarem 
os animais e a vegetação local. Durante estas atividades, os estu-
dantes foram incentivados a fazerem desenhos.

Os alunos tiveram ainda outra proposta: a de pesquisar sobre a vida 
e obra de Claude Monet, e ficaram impressionados com seus quadros 
de paisagens e com a forma como pintava, observando a natureza. 
Foi então que surgiu a ideia de pintar uma pequena tela, representan-
do as paisagens naturais de Florianópolis. Por habitarem uma ilha, o 
mar predominou no desenho das crianças. Os alunos estiveram na 
12ª Fenaostra para participarem da votação dos quadros. O concurso 
teve como vencedores Luana Nascimento de Souza, Cláudio Roberto 
Viana Araújo, Luís Flavio Cândido Gonzalez e Gabriel Fontão Medina.

Alunos participam de concurso de 

pintura em tela

Planeta

Música

Divulgação/SME

Pensando nas questões ambientais e 
almejando formar cidadãos com há-
bitos e atitudes saudáveis e susten-

táveis, a Creche Chico Mendes, desde 2003, 
trabalha com o Projeto Meio Ambiente.

Para intensificar as vivências das crianças 
na linguagem da natureza, e para concretizar 
o objetivo maior com o projeto, várias foram 
as ações planejadas : horta, reciclagem e re-
aproveitamento do lixo orgânico e resíduos 

sólidos, além de alimentação saudável, 
preservação e cuidado com a natureza.

Uma das ações mais significativas foi viven-
ciada pelo Grupo 6, que visitou o Zoológico 
de Pomerode e, o Projeto Lontrinha, na Ilha.

Oportunizar o contato com animais 
selvagens e em extinção, que estavam 
presentes apenas nos livros e no ima-
ginário das crianças, fez toda a diferen-
ça para este grupo.

Aprendendo com a natureza

A SME marcou para o mês 
de dezembro a inauguração 
de duas unidades de ensino, 
as creches Júlia Maria Ro-
drigues e Jardim Atlântico. 
Com essas obras, foram apli-
cados mais de R$ 2 milhões na 
Educação Infantil.

 Com a nova creche Júlia 
Maria Rodrigues, a Rede Mu-
nicipal de Ensino passou a 
contar com 49 unidades desta 
categoria. A creche será inau-
gurada no dia 1º de dezembro, 
às 11h, no bairro Jardim Atlân-
tico.  A Júlia Maria Rodrigues 
atende 135 crianças em perío-
do integral. Todos entram às 
7h da manhã e saem às 19h.

A creche recebeu investi-
mentos de R$ 1.648.957,23.

Outra ação da Administra-
ção Municipal foi a reforma 
geral da Creche Jardim Atlân-
tico, que será inaugurada 
também no dia 1º de dezem-
bro, às 9h. A unidade teve R$ 
400.000,00 de investimentos. 

Mês de dezembro
 marca 

inaugurações de 
creches

A Homologação e divulga-
ção do resultado oficial das 
Eleições para diretores do 
Ensino Fundamental e Educa-
ção Infantil da rede municipal 
de educação será no dia 3 de 
dezembro. Já a posse dos no-
vos diretores será no dia 15.

Nesta eleição, a grande 
novidade é o aumento do 
mandato daqueles que as-
sumirão as escolas, creches 
e núcleos de educação infan-
til. Ao invés de dois anos, os 
diretores terão três anos de 
gestão, que compreenderá o 
período de três de janeiro de 
2011 a primeiro de janeiro de 
2014.  

De acordo com a Coordena-
dora das eleições, Marly Car-
valho, essa mudança permiti-
rá aos dirigentes mais tempo 
para implantação e consoli-
dação do projeto de gestão 
da unidade educativa, assim 
como, melhorar a integração 
com a comunidade escolar.

Eleições para 
diretores  
de escolas e 

creches
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Por meio do “Projeto Aniversariantes”, a Cre-
che Chico Mendes, localizada na comunidade 
Novo Horizonte, busca valorizar a autoestima 
das crianças. O projeto ocorre no fim de cada 
mês, homenageando os pequenos.   

Com o tema “O Circo”, no mês de maio, pa-
lhaços, mágicos, malabaristas e trapezistas 
vivenciados pelas crianças e funcionários 
oportunizaram alegria e diversão.

Na edição de agosto e outubro de 2010 da 
Revista Pedagógica Pátio, na editoria Arte na 
Escola, foi publicado o artigo ”Uma vivência 
de arte no Projeto TOPAS”. A autora,  professo-
ra Marion Batista de Martino, relata a experi-
ência que ela e os alunos tiveram com o Todos 
Podem Aprender Sempre, na escola munici-
pal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche.

O projeto da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Florianópolis, procura sanar as questões 
referentes à distorção de idade e série. Desde 
que foi criado, em 2006, o TOPAS contabiliza 
o atendimento a 653 crianças e adolescentes, 
sendo uma média de 200 alunos por ano.

Projeto Aniversariantes

No próximo sábado, 4 de dezembro, estará acontecendo 
a formatura dos alunos do ProJovem Urbano da SME. Serão 
134 estudantes que completam o Ensino Fundamental e 
129 que se formarão em Qualificação Profissional, distribuí-
da nos arcos de saúde, serviços pessoais e turismo e hospi-
talidade. O evento será no Centro de Atendimento do Idoso- 
CATI – São José.

O ProJovem Urbano é um programa de inclusão da Se-
cretaria Nacional da Juventude, executado na Capital pela 
Secretaria Municipal de Educação, que busca elevar a esco-
laridade em nível de ensino fundamental e oferecer qualifi-
cação profissional a jovens entre 18 e 29 anos.

NEI da 
Armação 
completa

A VII mostra educativa do NEI Armação 
tem este ano uma comemoração especial, 
os 30 anos da unidade educativa. Funda-
da em 1980, atualmente a unidade edu-
cativa conta com 300 crianças. O even-
to que ocorreu no último sábado, 27 de 
novembro, teve diversas atrações, como 
apresentações do ballet “Casa amarela e 
gatinhas” e do Boi de Mamão da escola 
municipal Dilma Lúcia dos Santos.

 Durante todo o período, as salas fica-
ram abertas, com exposição dos trabalhos 
realizados pelas crianças no ano de 2010.

Professora da rede tem artigo 
publicado na Revista Pátio

Formatura do ProJovem Urbano

30 anos

As inscrições para o curso gratuito na Educa-
ção de Jovens e Adultos, EJA, estarão abertas 
no período de 1°  a dezessete de dezembro. 

 O curso é voltado para as pessoas a partir 
de 15 anos, que queiram completar o ensi-
no fundamental ou se alfabetizar. Os inte-
ressados podem ligar para o telefone 3251-
6107. Se preferirem, podem fazer a matrícula 
pela internet, acessando o site da Prefeitura: 
www.pmf.sc.gov.br.  Outra alternativa é  pro-
curar um dos 13  núcleos da Eja, distribuídos 
em diversas localidade do município.

Matricule-se na EJA

A Creche Profª Rosa Maria Pires recebeu o projeto Arte 
Vida Verde do SESC- Estreito, que esteve neste ano traba-
lhando para inserir a Educação Ambiental na instituição. 

O primeiro contato das crianças, com o mundo da Edu-
cação Ambiental, foi em uma saída de campo à unidade 
do SESC de Cacupé. Os pequenos tiveram contato com 
a natureza, participaram de oficinas de leitura ao ar livre, 
brincaram com materiais reciclados, entre outras ativida-
des. A unidade também criou o “Dia do Meio Ambiente”, 
no qual são desenvolvidos, todas as quintas-feiras, proje-
tos de educação ambiental.

Educação Ambiental
em creche

A Câmara Catarinense do Livro virou 
parceira do  Floripa Letrada. No dia 26 de 
novembro, o Presidente da entidade, Sa-
lézio Costa, fez a doação de 530 obras para 
o projeto das Secretarias Municipais de 
Educação e de Transportes, que disponi-
bilizam livros e revistas em três terminais 
de ônibus da cidade. Além da Câmara do 
Livro, já são parceiros da prefeitura a Bi-
blioteca da UFSC, Biblioteca Livre do Cam-
peche (Bilica), Biblioteca Pública Estadual, 
Livrarias Catarinense , Editora Garapuvu, 
Sebo do Marcelo e Sebo do Lima. Seja 
você, também, um doador.  

Floripa Letrada ganha 
parceiros

O projeto Livro de Música, desenvolvido na 
creche Vila Cachoeira, foi tema da revista Projetos 
Escolares - Educação Infantil. A iniciativa venceu 
o Concurso Cultural Ideias que Transformam.  

Coordenado pela professora Mariana de 
Oliveira Mendes, o projeto tem como objetivo 
perceber e expressar sensações, sentimentos 
e pensamentos por meio de composições, 
improvisações e interpretações musicais; es-
timular a turma a externar suas angústias e 
alegrias; fazer da sala de aula um lugar seguro, 
aconchegante e estimulante; ampliar as possi-
bilidades de comunicação e expressão e  voca-
bulário; familiarizar a turma com a escrita por 
meio do manuseio de livros e cartazes escritos; 
despertar o interesse em escrever palavras e 
textos, ainda que de forma não convencional; 
reconhecer e valorizar os números e estreitar os 
laços de amizade entre os membros da turma.

Deu na
Imprensa

Salésio Costa e Sidneya Gaspar de Oliveira acompanhados de 
Rosângela Cássia, da CCL, e de Maria Rosânia, do Floripa Letrada

 Renan  de Araújo

Ana Clara Santos

Projeto Livro de Música foi desenvolvido com  as crianças do Grupo 
Cinco da Creche Vila Cachoeira

 


