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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Estudantes de Ensino Superior
visitam a Escola do Mar

Estudantes de Pedagogia (UFSC) e 
Administração Pública (UDESC) visitaram, 
no mês de maio, a Escola do Mar. Os 
acadêmicos conheceram as ações peda-
gógicas, voltadas ao ambiente costeiro 
e marinho, desenvolvidas pelo projeto.  
Durante o trajeto foram discutidos temas 
como a interdisciplinaridade e a proposta 
de atividades extracurriculares.

 Segundo a bióloga, educadora 
ambiental e coordenadora do projeto, 

Silvane Dalpiaz do Carmo, “trazer es-
tudantes - que estão prestes a sair da 
universidade e ingressar no mercado de 
trabalho - para se inteirar das ações do 
projeto é fundamental. Queremos tornar 
a Escola do Mar um espaço para que as 
Instituições de Ensino Superior possam 
realizar atividades de extensão, promo-
vendo a troca entre o conhecimento que 
circula na Universidade e a realidade das 
instituições da Educação Básica”.

A I Mostra Nacional do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e a IV Mostra 
Nacional Saúde e Prevenção nas Escolas 
realizada em Brasília, entre os dias 13 a 
15 deste mês, contou com representan-
tes da Secretaria de Educação de Floria-
nópolis. No evento, foram apresentadas 
algumas atividades desenvolvidas pela 
Secretaria, na Capital, e que servem de 
referência para outras cidades do país. 

A Chefe do Departamento de Ali-
mentação Escolar, Cleusa Regina Silvano, 

apresentou a realidade do município em 
relação às condições alimentares das uni-
dades educativas, apontando o sucesso do 
cumprimento de leis municipais e princi-
palmente a evolução dos programas sobre 
uma alimentação mais saudável.

Para o professor Charles Schnorr, 
assessor pedagógico da DEF e repre-
sentante da área de Educação Física, a 
oportunidade de conhecer outras rea-
lidades do Programa Saúde na Escola 
foi extremamente positiva.
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Seminário Nacional
O curso de formação de educadores em 

prevenção e atendimento de emergências 
da Prefeitura de Florianópolis foi apresen-
tado no Seminário Nacional de Bombei-
ros, realizado entre os dias 23 e 26 deste 
mês, em Blumenau. 

O trabalho, desenvolvido desde 2006 pela 
Secretaria Municipal de Educação, em parce-
ria com o Corpo de Bombeiros da Capital, foi 
selecionado junto com outros 32 trabalhos 
entre centenas de toda América do Sul.

“Confusões entre o Céu e a Terra”  
A ‘Procurando o Riso Cia Teatral’ irá encenar, nos 

dias 10 e 31 de julho, a comédia “Confusões entre 
o Céu e a Terra”, nas escolas Acácio Garibaldi São 
Thiago (Barra da Lagoa) e Osmar Cunha (em Ca-
nasvieiras), respectivamente. Cada unidade terá 
duas sessões: às 14h e às 16 horas.

A história inclui personagens divertidos, inspi-
rados no universo da literatura de cordel, que se 
deparam com situações engraçadas e inespera-
das: um matador, cangaceiros, mulheres da vida, 
um cidadão não muito inteligente e sua esposa. 
Para completar: uma passadinha no céu, com 
direito a anjo, Deus e outros personagens.

A ação faz parte do programa Escola Aberta, 
que mantém funcionando alguns estabelecimen-
tos de ensino nos fins de semana com diversas 
atividades educativas, de lazer, entretenimento e 
qualificação profissional. O projeto é coordenado 
pela professora Nara Wedekin.

Divulgação/SME

A SME realiza, na quarta-feira (30/06), 
o Seminário de Ensino Fundamental. Pela 
manhã, a partir das 8h30, no Auditório 
do Conselho Regional de Contabilidade, 
haverá a palestra “Docência e aprendiza-
gem na perspectiva da neurociência e 
antropologia”, com a pesquisadora e escri-
tora em aprendizagem e desenvolvimento 
humano, Elvira Souza Lima. 

À tarde, no Centro de Educação Contin-
uada, será feito um grupo de estudo com 
representantes  de professores dos Anos 
Iniciais e das áreas do conhecimento dos 
Anos Finais. 

Em pauta: uma proposta de matriz cur-
ricular do Ensino Fundamental de 9 anos 
para a Rede Municipal.

Seminário de Ensino 
Fundamental da RME

Educação em representatividade

Formação para Escolha de Livro Didático 

Entre os dias 18 e 24 de junho, a Diretoria de 
Ensino Fundamental, em parceria com a Coorde-
nadoria de Bibliotecas Escolares e Comunitárias, 
realizou encontros de formação com os profes-
sores das Séries Finais do Ensino Fundamental, 
das diferentes disciplinas do currículo. O obje-
tivo foi qualificar os profissionais das unidades 
educativas para a escolha do Livro Didático para 
o período de 2011-2013. 

Cada grupo de professores discutiu critérios 
técnicos e pedagógicos, focando a análise em 
eixos e conceitos previstos na Proposta Curricular 
do Ensino Fundamental da Rede.  Desta formação, 
tendo em vista o volume considerável de títulos 
por área curricular, cada grupo indicou de três a 
quatro títulos a serem levados em consideração 
na discussão e definição das obras adotadas pela 
unidade educativa. O registro desta escolha pela 
escola tem prazo até 4 de julho.


