
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 220 – Florianópolis, 07 de maio de 2012

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

brincadeiras de pai para filho
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 No dia 27 de abril, o NEI Tapera realizou sua 1ª Feira do 
Livro. A unidade elaborou um espaço colorido e aconchegante para 
que as crianças pudessem desfrutar à vontade de uma série de obras.  
A professora Isabel realizou a contação da história “A descoberta da 
Dona Joaninha” por meio do uso de um tapete com ilustrações. 
 Aos pais eram ofertadas obras literárias para aquisição, 
algumas diferentes, com uso de sons e músicas. Além disso, os 
adultos tiveram a oportunidade de apreciar a exposição de painéis, 
feitos pelos alunos, retratando as histórias contadas em sala. 

Príncipes e Princesas, este foi o tema do aniversário coletivo 
de abril na Creche Marcelino Barcelos Dutra. A decoração da festa 
ficou por conta da criançada, que veio a caráter, fantasiada de 
fadas, super-heróis, e outros personagens do imaginário infantil. 

A comemoração, realizada no dia 27, começou no período da 
manhã com as oficinas de pintura e maquiagem. À tarde música 
e danças para os pequenos. O lanche também foi especial, com 
tortas salgadas, sucos e bolo de aniversário. A unidade entregou a 
cada convidado  uma lembrança e, aos aniversariantes, presentes. 

 Pipa, pião, boneca, amarelinha, os brinquedos considerados 
ultrapassados pela geração da informática, voltaram a fazer sucesso na 
Creche Orlandina Cordeiro, bairro Saco Grande. Por meio do projeto 
“Brinquedos e Brincadeiras antigas”, um familiar de cada criança 
comparece na unidade para ensinar uma atividade que fez parte da sua 
infância.  
 O intuito é proporcionar a vivência entre pais e filhos no âmbito 
educacional. Para Keity Werner, supervisora pedagógica da creche, o 
projeto busca a simplicidade. “Remetemos as crianças à nossa infância, 
época em que pedrinhas viravam coleções, flores eram perfumes, meia 
virava bola, ou seja, do nada fazíamos tudo.”

 A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de 
Educação Continuada (DIREC), entregou 200  novos  Laptops XO à Escola 
Básica Intendente Aricomedes da Silva, na Cachoeira do Bom Jesus. O 
ato aconteceu no dia 2 de maio. Os novos aparelhos foram repassados 
à unidade pelas mãos do titular da Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da 
Luz. Os laptops devem substituir equipamentos antigos e compor a sala 
informatizada da instituição. 
 A EBIAS foi pioneira no Projeto XO e participa desde março de 
2010. Hoje a escola possui 766 alunos e 562 laptops em funcionamento. 
Os computadores ficam na escola e também podem ser mandados para 
casa do educando por um dia ou um fim de semana, caso os professores 
queiram fazê-lo. O uso tanto dos laptops, quanto dos computadores 
disponíveis na sala informatizada da EBIAS, pretende oportunizar o 
acesso dos alunos e professores às mídias disponíveis e integrá-las à 
prática docente. O objetivo é utilizar essas tecnologias como ferramenta 
pedagógica no desenvolvimento de projetos e/ou atividades educativas. 

ebias recebe 200 novos laptops

Hoje vai ter 
uma festa...

 Roberto Régis, da DIREC; Secretário de Educação, Rodolfo Pinto da Luz; e 
a diretora da EBIAS, Marizilda Araujo.

FEIRA DE LIVROS

 Profª. Isabel realiza a contação de história A descoberta da Dona Joaninha.
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 Questões sobre saúde, violência, uso de drogas e 
comportamento sexual serão avaliadas na segunda edição da 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). De 7 a 31 de maio 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aplicará 
questionários, com uso de smartfones, em 23 escolas. O equipamento 
é o mesmo utilizado no levantamento do último CENSO e será 
usado por estudantes da 8ª série do ensino fundamental. Todas as 
respostas serão mantidas em sigilo.  As informações farão parte de 
um banco de dados do IBGE, que servirá como base para orientar 
a implementação de políticas públicas para adolescentes.

No dia 14 de maio, sexta-
feira, será entregue, em sessão 
solene na Câmara Municipal 
de Florianópolis, o prêmio 
Professor Nota Dez. Cinco 
profissionais, que elaboraram 
atividades pedagógicas de 
destaque na rede de ensino, 
serão reconhecidos pela 
Prefeitura de Florianópolis e 
pelo Legislativo na primeira 
edição do evento. Os critérios 
envolveram quesitos como a 
excelência no atendimento, 
melhoria da educação através 

de experiências de ensino 
inovadoras e transformadoras, 
e ações que colaboraram 
para o fortalecimento 
e engrandecimento da 
instituição educativa. 

Além de receberem 
medalha e certificado, os 
professores agraciados terão  
participação gratuita em 
feiras, seminários, congressos 
ou eventos similares na área 
da educação em território 
nacional.
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 O projeto de 
alfabetização desenvolvido na 
sala informatizada da EBM 
Mâncio Costa, pelas professoras 
Fernanda de Macedo e Gracieli 
Girardi, foi selecionado para 
ser apresentado, no formato 
de painel, na II Jornada de 
Linguagem. 
 O projeto de 
alfabetização, feito com os 
alunos dos primeiros anos (6 
anos), usa os computadores para 
uma metodologia diferenciada 

do chamado “ditado”. A 
novidade é o caráter lúdico, 
atrativo para as crianças, com 
música, objetos e interpretação 
de histórias.
 A jornada é promovida 
pela Faculdade de Educação 
da UDESC e possui amplitude 
internacional. O evento 
acontece nos dia 23, 24 e 25 
de maio e as inscrições podem 
ser feitas até o dia 10/05 pelo 
site: www.jornadadelinguagem.
faed.udesc.br/inscricoes.php.

 Escolas de todo o país tem até 1º de junho para se inscreverem, 
pelo site www.consed.org.br/pge, e multiplicarem as boas práticas 
de gestão no ensino público. O PGE é um estímulo à melhoria 
do desempenho das escolas e ao sucesso da aprendizagem dos 
estudantes. Serve, também, para auxiliar a equipe da escola a 
lançar um olhar técnico e reflexivo sobre as diferentes dimensões 
de gestão.
 As escolas selecionadas para representar os estados e o 
Distrito Federal receberão diploma de destaque e R$ 6 mil. Seis 
escolas serão finalistas para o prêmio e cada uma delas receberá 
R$ 10 mil pela classificação. A primeira colocada ganhará um 
prêmio de R$ 30 mil e o título de Referência Brasil. Os diretores 
de todas as instituições selecionadas serão contemplados com uma 
viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Não percam esta 
oportunidade! Inscrevam as escolas da RME.

Jornada da linguagem


