
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 273 – Florianópolis, 23 de setembro de 2013

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

O artista plástico Luciano Martins, autor de obras que ilustram cenários das 
novelas da Rede Globo, recebeu em seu ateliê crianças de 4 a 6 anos de idade. O 
pintor apresentou sua galeria, localizada na Lagoa da Conceição, para os pequenos do 
Núcleo Municipal de Educação Infantil São João Batista, do Rio Vermelho.

A ação faz parte do projeto da instituição “Eu, o outro, o mundo”, que trata de 
diversidades, como os diferentes estilos de pinturas, materiais utilizados e técnicas de 
produção. 

Luciano, que trabalha um estilo “fi gurativo pop”, com referências de Pablo Picasso, 
Tarsila do Amaral e Modigliani, respondeu aos questionamentos da turminha, mostrou 
os seus utensílios e deu dicas de desenho e pintura.

A professora Andreia Maestri, a auxiliar de sala Aldinéa Vasques Nunes e a 
supervisora Tatiana Ramos Amorim Cabral, coordenaram a visita. De acordo com 
Andreia, com o projeto as crianças se tornam mais autônomas, utilizam métodos 
diferentes e se sentem mais seguras ao se expressar.

Crianças visitam artista de renome internacional

Luciano Martins apresenta uma de suas obras aos pequenos de 4 a 
6 anos de idade do Núcleo de Educação Infantil São João Batista.
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 A Escola Básica Municipal Batista Pereira, localizada no Alto Ribeirão, 
começou o segundo semestre de maneira diferente: a instituição inaugurou um 
espaço exclusivo para o ensino da geografi a. A sala permite a concentração de 
todos os materiais que auxiliam na abordagem da disciplina, como mapas e globo.

De acordo com o professor da área, Santiago Siqueira, a aquisição permite 
criar novas oportunidades de aprendizados para os alunos, além da possibilidade 
de ampliar o acervo da sala com, por exemplo, amostras de rocha, solo e minerais.

O ambiente foi batizado de “Sala Milton Santos”, em homenagem ao Doutor 
em Geografi a pela Universidade de Strasbourg, França. Milton se destacou em 
diversas áreas da geografi a, em especial nos estudos sobre a urbanização do 
terceiro mundo.

Entre os projetos para serem realizados no espaço estão a aquisição de novos 
livros e um curso de formação de professoras dos anos iniciais, com o objetivo 

da alfabetização cartográfi ca. De acordo com Santiago, a ação auxiliará no ensino da criançada da Educação Infantil.

O professor Santiago Siqueira dando aula na geo-sala a alunos do 7º ano. 

Escola do Alto Ribeirão ganha sala de geografi a
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Apresentando danças, poesias, músicas, peças teatrais e artes plásticas, diversas unidades da rede municipal 
de ensino estarão participando do VIII Eco Festival e do V Seminário Escola do Mar, que acontecem na 
quarta -feira (25) e quinta-feira (26). Os eventos, que serão realizados conjuntamente, terão como sede o SESC 
Cacupé. O objetivo é conscientizar sobre questões socioambientais por meio de manifestações artístico-culturais.

Abrindo as atividades, a banda da Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, no Rio Vermelho, 
tocará o Hino Nacional e o hino Rancho de Amor à Ilha. Entre as apresentações programadas estão a encenação 
do Bumba meu boi, realizada pela Escola Desdobrada João Francisco Garcez, do Canto da Lagoa, e a dança 
“Um País Feito de Três Continentes”, executada pela Escola Batista Pereira, do Alto do Ribeirão.

Iniciando os debates, o professor Eduardo Soriano Sierra, doutor em Ecologia de Ecossistemas e coordenador 
do Núcleo de Estudos do Mar da Universidade Federal de Santa Catarina, estará palestrando sobre o ambiente 
marinho e costeiro. 

Serão abordados conteúdos de biologia marinha dos principais ecossistemas da ilha, destacando áreas 
costeiras e preservação da flora e fauna que existem nesses ecossistemas. A atividade faz parte da formação dos 
professores que realizam o projeto escola do mar.

Em seguida, o professor Orlando Ferretti, Doutor em Geografia pela UFSC, estará falando sobre educação 
ambiental.  A conferência abordará o desenvolvimento de conteúdos que contemplem práticas de preservação, a serem tratados em sala de aula. 

Haverá a exposição de artes plásticas feitas com os mais diversos materiais, entre eles desenhos feitos com colagem e produtos reciclados, que contemplam temas relacionados 
ao cuidado com a natureza.

SME promove Eco Festival e Seminário Escola do Mar

Alunos do 4º ano da Escola Desdobrada Municipal Osvaldo 
Galupo, localizada no Morro do Horácio, apresentarão 
documentário sobre a contrução de uma composteira.
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Escola do Mar
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Seu Mateu e Dona 
Bilica visitaram as 
crianças da Creche 
Irmão Celso, na 
Agronômica. O casal 
levou para a unidade 
uma mala cheia de 
iguarias como bijú, 
cuscuz, pamonha e 
rosca de polvilho.

O artesanato, 
representado pelo 
bilro e pela louça de 
barro, também foi 

apresentado aos pequenos. 
Os personagens foram interpretados pelas auxiliares de sala Ana 

Maria Silva e Elisiane Fontana.
A atividade faz parte do projeto Grupo Acolhida, que recebe a 

criançada de modo diferenciado três vezes por semana. A ação visou 
introduzir elementos da cultura e tradição açoriana na comunidade 
escolar.

Resgatando tradições

As auxiliares de sala Ana Maria Silva e Elisiane 
Fontana interpretando Seu Mateu e Dona Bilica.

A solidariedade nos impulsiona para tentarmos ajudar as pessoas em 
difi culdades, mas, quando o assunto é salvar vidas, somente esse sentimento 
não basta. É preciso saber auxiliar.”

A afi rmação é de Charles Schnorr, professor da Secretaria de Educação 
de Florianópolis e bombeiro comunitário. Ele falou sobre primeiros socorros 
para servidores das mais diversas secretarias da Prefeitura, como Saúde, 
Assistência Social, Turismo e Administração, além da Procuradoria, Defesa 
Civil e Defesa do Cidadão.

Um dos pontos da palestra foi dar instruções para que quem presta socorro 
consiga identifi car inicialmente as condições da vítima. Se teve um mal-estar, 
um ataque cardíaco, desmaio ou uma intoxicação, por exemplo. Ou se sofreu 
uma colisão automobilística, queda, queimaduras. A segunda parte é acionar 
os profi ssionais de atendimentos pelos números 193, 192, 190, 199 e 153.

A palestra teve a organização das secretarias municipais de Administração 
e Educação e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O evento ocorreu na Federação do Comércio. Como o primeiro encontro teve uma boa aceitação 
pelo público, a Prefeitura realizará, para os servidores, outras atividades do gênero no formato de ofi cinas.

Servidores recebem treinamento para emergências

Os profi ssionais receberam noções de avaliação de sinais vitais.
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 Em comemoração ao Dia da Independência, a Creche Joel Rogério 
de Freitas realizou um momento cívico com as crianças da unidade. 
Na quadra da escola foi explicado para os pequenos a importância e o 
signifi cado da data 7 de setembro.

 Entre as atividades, houve o hasteamento da bandeira e foi 
cantado o Hino Nacional. A Banda do Cedep, Centro de Educação 
e Evangelização Popular, realizou um apresentação musical para 
os presentes. Em seguida, as crianças e profi ssionais da instituição 
desfi laram em homenagem à pátria, na rua da creche. A atividade 
contou com parceria da Polícia Civil, que fez a segurança no trajeto.

Homenagem à Independência 

As crianças marcharam pelos arredores da unidade, 
localizada  no bairro Monte Cristo.

Hora de Ler é fi nalista
O projeto Hora de Ler, da Escola Desdobrada Municipal Costa da 

Lagoa, é um dos fi nalistas do Prêmio RBS de Educação - Para entender 
o mundo. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, haverá um total de 
seis ganhadores nas categorias escola pública, escola privada e projeto 
comunitário. 

A Hora de Ler é desenvolvido com as turmas do 1º e 3º anos, da 
professora Carolina Kuhnen,  e com o 2º e 4º anos, da professora Elizete 
Maria Marques. Como forma de conhecimento e prazer, o projeto incentiva 
e cultiva a leitura e a escrita no cotidiano das crianças. A iniciativa ocorre 
às terças e quartas-feiras. 

A criançada se reúne em roda e são sorteados os leitores do dia. Cada 
um escolhe um livro, conforme o gênero, previamente defi nido pelas 
professoras.  Pode ser uma fábula, conto ou poesia.

Mais tarde, é preenchida uma tabela indicando o dia da atividade, 
gênero e quem foram os leitores. Além disso, todos os alunos podem fazer 
observações sobre o que mais gostaram ou não no livro ou o que chamou 
mais atenção. A tabela é afi xada na sala de aula.
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A aluna Maria Clara Albino de Andrade contando a história “Arquibaldo 
detesta cor-de-rosa” aos colegas do 3º e 4º anos.
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