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Alunos do 3º ano da Escola Básica Municipal Osvaldo Machado, na 
Ponta das Canas, visitaram virtualmente cidades como Rio de Janeiro, 
Nova York e Paris. A atividade começou com a elaboração, feita pelos 
estudantes, de plantas dos trajetos percorridos frequentemente por eles, 
de casa à escola, e teve como objetivo auxiliar no processo cognitivo 
das crianças, ajudando-as a explorar e compreender os espaços em que 
vivem.

Os trabalhos foram realizados na sala informatizada. A ação teve 
como objetivo, também, utilizar geotecnologias como o google maps, 
que oferece serviços com referências geográficas.

Os estudantes recorreram ao meio virtual para auxiliá-los a compre-
ender os caminhos, rotas, a observar paisagens humanas e naturais, e a 
debaterem sobre a importância da preservação do meio em que habitam. 

De repente, um Turista
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Beatriz Silva Duarte, da Escola Básica Batista Pereira, no alto do Ribei-
rão da Ilha, foi destaque entre os alunos das escolas municipais do estado, 
no concurso de redação “A farra do boi e a violência contra os animais”. O 
concurso fez parte de uma série de ações preventivas e educativas tomadas 
pela Polícia Militar Ambiental, com objetivo de conscientizar e promover o 
respeito ao meio ambiente. 

As escolas participantes estão localizadas em regiões em que a prática 
ilegal da farra do boi ocorre mais frequentemente, onde há tradição açoriana. 
Para a aluna Beatriz, “a farra do boi é um evento que infelizmente faz parte 
de nossa cultura. Antigamente não havia maus tratos, tudo era somente uma 
brincadeira”. A estudante, premiada com um celular e um certificado, ainda 
ressalta que hoje, devido à violência e maus tratos aos animais, a prática da 
farra é crime, punível com pena de 3 meses a 1 ano de prisão.

Aluna é destaque em 
concurso

Educando com a Horta

No dia 30 de abril começa o curso “Educação Integral: a horta escolar 
como espaço educativo”. O curso será ministrado no Centro de Educação 
Complementar da SME. O tema abordado será “Educação e meio ambien-
te”, com a bióloga Silvane Dalpiaz do Carmo.

Os participantes serão unidades do projeto educando com a horta escolar 
e gastronomia. Inscrições podem ser feitas no local e dia do evento.

Em 10 de junho, também no CEC, ocorre a segunda etapa. A última 
parte está marcada para 8 de julho na Epagri- Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, em Itacorubi. A coordenação 
é da Gerência de Programas e Projetos.

O saxofonista Marcelo Martins e o trompetista Jessé Sadoc, perten-
centes ao grupo do cantor Djavan, ministraram um curso especial para 
alunos de bandas da grande Florianópolis. Integrantes da Banda da Es-
cola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, do Rio Vermelho, tive-
ram a oportunidade de aperfeiçoar seus talentos e apresentá-los.

O curso aconteceu na sede da Sociedade Musical Filarmônica Co-
mercial, fundada em 1874. As crianças tiveram a oportunidade de 
aprender melhor a utilizar seus instrumentos de sopro e de percussão.

A iniciativa de levar as crianças para esse curso foi do professor de 
música da escola ligada à Secretaria Municipal de Educação, Paulo Vi-
nícius Rampinelli, que também é presidente da Filarmônica Comercial. 

Banda toca com músicos 
de Djavan

Professora Karoliny Correa, a aluna Beatriz Silva Duarte e o comandante 
geral da PMSC, Coronel Nazareno Marcineiro.

Aluna insere dados no google maps.
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Alunos aprendem  e se entretêm com a plantação.
Alunos se aperfeiçoam em oficina viabilizada por Paulo Rampinelli.
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Polo UAB forma primeira turma

As 85 crianças que estavam matriculadas na Creche do Conselho Co-
munitário do Monte Verde começam a ser atendidas pela SEEDE, Sea-
ra Espírita Entreposto da Fé.  A 600 metros do conselho, a entidade está 
localizada na Servidão Marcelino Gonçalves, 71. “Acertamos tudo com 
a SEEDE. É só os pais fazerem a matrícula e imediatamente os filhos 
frequentarão esse novo espaço”, disse Maria José Brandão, Secretária Ad-
junta de Educação.

 Para viabilizar a ação, a Secretaria Municipal de Educação irá ampliar 
o convênio com a SEEDE, que já é responsável por 90 crianças de dois 
anos a seis anos. A Secretária Adjunta frisa que essa solução só foi pos-
sível porque a diretoria da Seara Espírita Entreposto da Fé foi sensível à 
causa. “Quero agradecer a equipe por nos ajudar a não deixar sem creche 
as crianças do Conselho Comunitário”.

O Conselho Comunitário deixará de funcionar temporariamente como 
creche, uma vez que não entregou à prefeitura documentos necessários 
para receber repasse de verbas. No ano que vem, se a situação for regula-
rizada, a instituição voltará a atender crianças da região.

Crianças atendidas

A primeira formatura de graduação do Polo UAB Florianópolis 
reuniu 187 alunos de Pedagogia. Os acadêmicos tiveram aulas mi-
nistradas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG. Eles 
podem exercer a profissão como professores de  educação infantil 
e do ensino fundamental, bem como atuar nos cursos de ensino 
médio e na modalidade de educação de jovens e adultos.

Cerca de setenta por cento dos graduados são servidores da 
Prefeitura de Florianópolis. São auxiliares de ensino e de sala, e 
pessoal de serviços gerais. O Polo Florianópolis, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação, foi criado em 2009. O Sistema 
Universidade Aberta do Brasil - UAB – tem como prioridade a 
capacitação à distância de professores da educação básica.

Semana Municipal do Livro Infantil

O NEI Ingleses comemorou a semana do livro em grande estilo. Todos os grupos parti-
ciparam da construção de uma árvore  no  hall, espaço que poderá ser utilizado no decorrer 
do ano  como uma opção a mais para contação de histórias e confecção de  varais literários.

A Auxiliar de Sala readaptada, Deyse Loth dos Santos, responsável pela brinquedoteca e 
biblioteca , interpretou o conto do Chapeuzinho Amarelo. A personagem Emília, do Sítio do 
Picapau Amarelo,   presenteou todas  a salas  com um vaso de flores.

As crianças serão as protagonistas na ação de cuidar de uma florzinha que enfeitará o 
refeitório da Unidade. Desta maneira, foi  aliada a comemoração da semana  do livro com o 
projeto coletivo da unidade que tem como temática o meio ambiente.

Contação de história “O porquê 
das coisas” com Felícia Fleck. 
EBM Intendente Aricomedes da 
Silva.

NEI Ingleses

Contação de história “vô 
me esconde aqui com 
Drica”. EBM Intendente 
Aricomedes da Silva.
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SEEDE fica a 600 metros do Conselho Comunitário Monte Verde.
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Formatura de alunos de Pedagogia.

Cerimônia de abertura da 4ª 
edição da Semana Municipal 
do Livro Infantil.

Espetáculo “Mil horas 
contando histórias”. EBM 
Maria Tomázia Coelho.
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