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A professora Flaviana Meneguelli leciona Matemática na Escola 
Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, na Cachoeira 
do Bom Jesus. Ela fez mestrado em uso de novas tecnologias na 
UFSC. Na edição do mês de outubro da Revista Nova Escola, Flavia-
na deu um depoimento sobre a utilização da chamada cultura di-
gital em sala de aula. Ela frisa que “com as turmas da 6ª série para 
as quais leciono atualmente, por exemplo, passei a usar planilhas 
eletrônicas no trabalho com operações e, principalmente, de tra-
tamento da informação e porcentagem. Os alunos fazem cálculos 
nas planilhas e depois criam gráficos que melhor representam os 
resultados obtidos. Os recursos disponíveis hoje não se aplicam só 
à minha disciplina. Na escola em que atuo, há professores de Lín-
gua Portuguesa que conjugam o ensino de novos gêneros, como 
blogs e fotologs, à produção de texto”. Na Intendente Aricomedes 
da Silva alunos do primeiro ano à sexta série receberam laptops 
XO do Governo Federal para uso pedagógico.   

Nova Escola

No dia 20 de outubro, em Canoas (RS), as professoras Sandra Regina Engelke  e 
Roberta Schnorr Buehring, ministrarão  o mini-curso Planejando com jogos: pos-
sibilidades para aulas de matemática dos anos iniciais.  A atividade faz parte do 
Congresso Internacional de Matemática, a ser realizado na ULBRA – Universidade 
Luterana do Brasil. A idéia do mini-curso visa incentivar o professor a utilizar jogos 
no sentido lúdico-pedagógico.  

Planejando com jogos

Austrália, Itália, Índia, África, 
Inglaterra, Guatemala, Brasil. Es-
ses países fizeram parte da Festa 
das Nações, promovida pelo NEI 
Maria Salomé dos Santos, de 
Sambaqui, no mês de setembro. 
Segundo a diretora da unidade, 
Helaine Maltez Costa,  “mostra-
mos às crianças que existem 
pessoas diferentes em todo 
lugar, e que também existem 
culturas diferentes no mundo 
inteiro”.

Festa das Nações O NEI Praia dos Ingleses desenvolve uma série de ativida-
des  dentro do projeto Trânsito e Cidadania. São feitos pas-
seios ao redor da unidade para conhecimento de faixas de 
pedestres, placas e semáforos, assim como são elaborados 
desenhos sobre o assunto. 

Trânsito

É feita também uma discussão sobre a importância das 
regras de trânsito e  as professoras e auxiliares de sala con-
feccionam com as crianças pistas de trânsito e carrinhos 
para que haja interação nas brincadeiras. D
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Exemplo da cultura indiana

Professora acredita na importância do estudo aliado à tecnologia

Sueli Andrade  
(Poetisa das Marés)

HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES 
15 DE OUTUBRO

Entro na sala de aula
E dentro de mim o sentimento de responsabilidade

Se agiganta:
Ali, seres humanos me olham, inquietos.

São crianças, adolescentes, jovens, que vou ajudar a formar,
E não só repassar conteúdos e informar.

Uns têm desesperança no olhar;
Outros, os questionamentos aparecem até no respirar.

Não tenho dúvidas:
Arregaço as mangas, deixo meu coração, em amor, queimar

E, compreendendo o ato de educar como
Estar do lado do outro para fazê-lo livre

E a vida, com novas possibilidades, vivenciar,
Eu me debruço sobre meus companheiros de jornada

E, com esperança e paixão na alma,
Eu faço o que amo:  EDUCAR. 

Parabéns a todos os professores da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis.

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Secretário Municipal de Educação
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Entre os 150 esta-
belecimentos de 
ensino público do 
país que foram 
beneficiados 
pelo projeto UCA, 
Um Computador 
por Aluno, está 
a Escola Básica 
Municipal Vítor 
Miguel de Souza, 
em Florianópo-
lis, localizada no 
bairro Itacorubi.   
Numa parceria 

do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação da Capital, os 
equipamentos fora repassados oficialmente à unidade na última sexta-
feira (15).
Para o Secretário de Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, o UCA visa 
criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias nas escolas 
públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão digital escolar e 
promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunica-
ção. Com laptops Classmate, o projeto contempla 316 estudantes, além 
de 35 profissionais de Educação. 
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-Tela LCD de 7 polegadas
-Memória RAM de 512 MB
-Flash disk de 4 GB
-Sistema operacional Linux 
Metasys
-Entrada para USB (2)
-Rede sem fio wireless
-Teclado à prova d´água

Características do Classmate

Alunos recebem computadores do UCA

Alunos da Escola Básica Muni-
cipal Albertina Madalena Dias, 
na Vargem Grande, tiveram 
uma manhã diferente no dia 
23 de setembro. Eles partici-
param de um encontro com 
a escritora catarinense Yeda 
de Castro Bräscher Goulart. 
A reunião literária, que con-
templou estudantes da quinta 

série, turma 52, foi organizada pela  bibliotecária Ana Lúcia da Sil-
va e pela professora de Língua Portuguesa Eliane Nunes. Ambas 
são do Projeto "Clube da leitura com autores catarinenses".  Antes 
de conversarem com Yeda de Castro, os alunos trabalharam em 
sala de aula o livro "Aventuras na Ilha da Magia", uma das obras da 
escritora.

Encontro Literário

Alunos trabalharam em sala de aula 
o livro “Aventuras na Ilha da Magia”
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Divulgação/SME

Os profissionais da Educação e da Fundação Cultural Franklin 
Cascaes terão momentos diferentes de integração, formação 
e lazer na Semana do Servidor. De 25 a 29 de outubro, os 
funcionários estarão envolvidos com apresentações musicais, 
festival de talentos, sessões de cinema e teatro, gincana, ofi-
cinas, palestras, além de cuidados com o corpo, como mas-
sagem e maquiagem. 

A semana será desenvolvida no Centro de Educação Continu-
ada da SME, Teatro da Ubro, Espaço Cultural Badesc e Escola 
Silveira de Souza.  A organização é da Diretoria de Adminis-
tração Escolar da Secretaria da Educação, por meio do Pro-
grama de Saúde e Bem Estar do Servidor, o Prosabes. A partir 
do dia 20, das 8h às 21 horas, os interessados poderão fazer 
a inscrição nas atividades desejadas pelo e-mail: prosabes@
pmf.sc.gov.br. Outras informações pelo telefone: 2106-5928 
ou 2106-5905.

Semana do ServidorExemplo de Sustentabilidade

Apresentar as iniciativas da Prefeitura, principalmente na área de
educação infantil, visando a construção de edificações cada vez mais
sustentáveis, de forma a contribuir para um habitat mais humanista e
ampliação da consciência ecológica. Esta é a missão da arquiteta
Rachel Braga e do Diretor de Infraestrutura da SME, Maurício Efe, que
participarão nos dias 21 e 22 de outubro do 2º Congresso Internacional
de Arquitetura e Ambiente, em Porto Alegre.
A  Secretaria Municipal de Educação tem adotado o sistema de
aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis nas novas
unidades escolares e também nas ampliações das edificações exis-
tentes.
Esta água é usada em vasos sanitários e torneiras de jardim nas
creches Armação e Rio Vermelho, NEI Ingleses, NEI São João Batista,
bem como nas escolas básicas Gonçalves Pinheiro e  José Amaro
Cordeiro, dentre outros estabelecimentos. Na nova creche a ser
construída na região da Costeira, via expressa sul, além desta medida,
a unidade terá outros incrementos. Será adotado um sistema de aquec-
imento de água por energia solar, assim como serão instalados módu-
los fotovoltaicos visando o suprimento de energia elétrica.

Nova creche a ser construída na região da Costeira, via expressa sul
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Renato Amatal e Gabriel Capistrano recebem computadores do projeto UCA


