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Pais, alunos e professores da 
Escola Desdobrada Praia do For-
te, no norte da Ilha, participa-
ram de uma atividade diferente 
em março. A comunidade esco-
lar trabalhou na revitalização da 
unidade.

Todos participaram de traba-
lhos como limpeza e retirada do 
mato no pátio da escola  e pin-
tura dos muros. Edson José da 
Cruz, pai de Natan dos Anjos da 
Cruz do 1º ano, foi além, e dese-
nhou uma obra de arte no muro 
principal. Os desenhos incluem 

animais marinhos, uma homena-
gem ao local onde a instituição 
está sediada, a Praia do Forte. 
“Acho que foi importante poder, 
através dos desenhos, dar minha 
contribuição para esta escola, 
onde meu filho e os amigos dele 
estudam. Foi um prazer poder 
ajudar”, afirmou Edson. A Escola 
Desdobrada Praia do Forte tem 
102 alunos, de 1 º ao 4º ano do 
Ensino Fundamental, bem como 
duas turmas de Núcleo de Educa-
ção Infantil (NEI). 

Para os 10 anos de Prêmio 
de Jornalismo Unimed de 
Santa Catarina, foi lançada 
uma outra categoria para co-
memorar a data. Trata-se do 
Novo Repórter, voltado para 
alunos de escolas municipais, 
estaduais e particulares, ma-
triculados no ensino funda-
mental ou no Ensino Médio.

No Concurso Novo Re-
pórter, os interessados de-
vem fazer um vídeo de até 
cinco minutos sobre pre-
venção em saúde, ou a respeito de atitudes de qualidade de 
vida que proporcionem uma vida saudável. As inscrições só se-
rão aceitas pela internet, no endereço: www.premiodejornalismo.
com.br. O prazo vai até o dia 1º de julho. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (47) 3433-0660 ou pelo e-mail:  
premiounimedsc@edmlogos.com.br. 
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 Praia do Forte

Prêmio Unimed de Jornalismo vai beneficiar 
alunos do ensino fundamental e médio

O Prêmio Inovação em Gestão Educacional está com inscrições aber-
tas. O propósito da iniciativa é reconhecer e valorizar o trabalho dos 
gestores que mudam a realidade educacional de seus municípios e 
contribuem para o alcance dos objetivos e metas do Plano Nacional 
de Educação e do Compromisso Todos pela Educação.

As experiências consideradas inovadoras e que apresentem resul-
tados positivos com superação das desigualdades sociais e regionais, 
melhoria da qualidade da educação básica e o aumento do nível de 
escolaridade da população serão reconhecidas e divulgadas pelo Mi-
nistério da Educação por intermédio do Inep e da Secretaria de Educa-
ção Básica. 

As inscrições poderão sr realizadas até o dia 3 de julho e devem ser 
feitas pelo site www.laboratorio.inep.gov.br

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis é respon-
sável pela alimentação escolar de cerca de 28 mil estudantes, en-
globando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O objetivo 
é garantir as necessidades nutricionais das crianças, adolescentes 
e jovens durante o período em que estão na unidade educativa 
e contribuir para a sua saúde e formação de hábitos alimentares 
saudáveis. Pelo seu trabalho, a SME já ganhou duas vezes o Prêmio 
Nacional Gestão Eficiente da Alimentação Escolar.

Somente em 2010 foram investidos R$ 6 milhões e 289 mil no 
setor, numa parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), que repassou para os cofres municipais R$ 2 
milhões 419 mil. 

Prefeitura serve alimentação de 
qualidade para 28 mil alunos 

Inscrições abertas para o 
prêmio Inovação em Gestão 

Educacional

Pais, alunos e professores participam de mutirão 
para revitalização de escola no norte da ilha
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O Projeto Natação, que ocorre na Creche Idalina Ochôa desde 
2009 para o grupo de crianças entre 5 e 6 anos, foi ampliado em 
2011 para o grupo dos pequenos com 4 anos. A iniciativa nasceu 
do desempenho das profissionais da creche ao oportunizar vivên-
cias em diferentes espaços. O objetivo é oportunizar experiências 
na piscina, proporcionando independência às crianças.

Outro projeto que ocorre na unidade é a prática da yoga, exercí-
cio que proporciona a integração entre corpo, mente e espírito. A 
iniciativa é aberta à comunidade.

Creche Idalina Ochôa desenvolve 
atividades de natação e yoga

Encontro da Juventude reúne alunos da EJA

 O 2º encontro Municipal da 
Juventude reuniu, dia nove 
de maio, centenas de alunos 
dos núcleos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no 
Centro de Eventos e Con-
cha Acústica da UFSC.  Os 
estudantes participaram de 
oficinas, serviços gratui-
tos, palestras e workshops.

 O Departamento da EJA, li-
gado à Secretaria de Educação 
da Capital,  contou com um 

stand para entregar à população  folders de divulgação de seus serviços, 
além de prestar esclarecimentos sobre  o funcionamento dos núcleos.

 
Beatriz de Souza Brito reúne profissionais para 

formação

 Nos dias 14, 15, 
18 e 19 de abril a Escola 
Básica Beatriz de Souza 
Brito, Pantanal, realizou 
a 1ª etapa de 2011 da for-
mação “Ler e escrever: 
compromisso da escola, 
compromisso de todas 
as áreas”. O Curso foi 
ministrado pela Profes-
sora Terezinha Bertin 
e contou com a partici-
pação de 78 profissio-
nais das Escolas Bá-
sicas Almirante Carvalhal, Maria Conceição Nunes e Paulo 
Fontes. Também participaram profissionais das Escolas Desdobra-
das Costa da lagoa, João Francisco Garcez e José Jacinto Cardoso.

 O projeto existe desde 2004 e é centrado no ensino e na aprendi-
zagem da leitura e da escrita. O encontro é realizado com o entendimen-
to de que a língua é o principal instrumento de ensino e aprendizagem 
de todas as disciplinas, pois quase todas as atividades têm como supor-
te o texto, seja como objeto de leitura ou como trabalho de produção.

SME debate Avaliação da Aprendizagem
 A Avaliação da Aprendi-
zagem estará em debate dia 18 em 
seminário comandado pela Dire-
toria de Educação Fundamental 
(DEF).  O evento será realizado 
no Auditório do Hotel Morro das 
Pedras, das 8h30 às 15 horas. 

 Conforme o titular do 
DEF, Pedro Rodrigues, “é neces-
sária uma reflexão sobre a ava-
liação e seus desdobramentos na 
organização  do trabalho peda-
gógico e na continuidade do pro-
cesso de escolarização do estu-
dante”. Ainda segundo o diretor, 
há muito a ser discutido, levando 
em consideração, por exemplo, a 

publicação da lei do Sistema Mu-
nicipal de Ensino e a implantação 
do Ensino Fundamental de 9 anos.  
Pela manhã haverá a palestra “Aval
iação nas práticas pedagógicas”, 
com o Professor João Luiz Gas-
parin. No período da tarde acon-
tecerão discussões em grupos.

 O seminário é voltado para 
professores, especialistas, direto-
res de unidades, representantes 
de pais ou do Conselho da Esco-
la, representantes do Grêmio Es-
tudantil, conselheiros municipais 
de educação e membros das dire-
torias da Secretaria de Educação.

Intendente Aricomedes realiza projeto com 
deficientes auditivos

Utilizar o bosque da escola como 
espaço de aprendizagem para os 
alunos com Deficiência Auditiva 
é o objetivo do projeto “Quem 
mora no bosque?” realizado 
pela Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva, localizado 
na Cachoeira do Bom Jesus. 
 A iniciativa promove o aprendiza-
do de Libras e da Língua Portu-
guesa de forma significativa e mo-
tivadora, realizando transposição 
didática entre teoria e prática.
 Um Blog está sendo criado com 

os alunos, a fim de registrar todo o trabalho e principalmente as "impressões" dos estudantes.


