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Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Inscrições abertas!

Já estão abertas as inscrições do processo 
seletivo para as mil vagas do curso gratuito 
de Pedagogia a Distância, oferecido pelo 
Centro de Educação a Distância (CEAD), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). As inscrições vão até 18 de junho. 
Confira o Edital completo no site: 
www.vestibular.udesc.br.

As mil vagas serão distribuídas entre 10 
polos, sendo 100 vagas para o Polo UAB 
de Florianópolis, que serão destinadas 
preferencialmente aos professores das series 
iniciais que ainda não possuem graduação ou 
que tem licenciatura, mas que desejam cursar 
uma segunda. As vagas restantes serão abertas 
para o público em geral.

Prevenção e atendimento

Professores e demais profi ssionais da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 
terão treinamento de prevenção e atendimento a emergências. Para essa iniciativa, a prefeitura 
tem uma parceria com o 1º Batalhão de Bombeiro Militar e Associação de Bombeiros 
Comunitários. Haverá treinamentos nos dias 28 e 29 de maio, 18, 19 e 21 de junho. 

A comunidade escolar será preparada para casos de atendimento de primeiros socorros, 
incêndios, explosões, atentados, presença de animais peçonhentos, como aranha e cobra, 
colapsos estruturais da unidade educacional e intempéries climáticas, como um furacão. 

O foco das atividades é para prevenção de acidente no ambiente escolar e doméstico, 
bem como, na preparação dos educadores para como efetuar o primeiro atendimento em 
emergências de forma segura, dimensionando bem a cena dos sinistros, evitando agravar o 
estado das vitimas e paralelamente acionando, se necessário, os profi ssionais de emergência. 

Alunos da rede municipal de ensino poderão participar 
do concurso de desenhos, o material deve ser entregue até 
o dia 28 de junho. A obra vencedora será anunciada no 
dia 8 de julho e fará parte do folder e da divulgação do 
Ecofestival.   Para mais informações sobre os regulamentos, 
acesse o site: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa 

ou ligue 3251-6103.

Concurso 
de desenhode desenho

Ecofestival e Seminário Escola do mar
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Profi ssionais aprendem a lidar com situações de 
perigo em ambiente escolar e doméstico.
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E As inscrições para a 
mostra de trabalhos do VIII 
Ecofestival e V Seminário 
da Escola do Mar já estão 
abertas pela Secretaria de 
Educação de Florianópolis. 
O tema deste ano é “Escolas 
Sustentáveis: educando para 
cuidar, melhorar e amar 
o meio ambiente – você 
faz parte dele”. Crianças e 
jovens de todas as unidades 
educativas da rede municipal 

de ensino, assim como estudantes da Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos, ONG’s e centros de educação complementar poderão 
participar dos eventos. 

Os alunos terão a oportunidade de expor poesias e realizar 
apresentações de danças, músicas, artes cênicas e artes plásticas.  

Para a participação das atividades, as unidades devem encaminhar 
à Gerência de Programas e Projetos o formulário disponível no site 
da Educação até o dia 12 de agosto. 

Educadores interessados na formação continuada na área 
ambiental, oferecida pelo projeto Escola do Mar, devem ser inscrever 

pela internet até dia 28 de agosto.
Em caso de dúvidas, as instituições podem entrar em contato com 

Nilceléia Nildo Maria ou Felippe Adriano Ferreira, pelo telefone: 
3251-6103. 

Os eventos acontecerão nos dias 25 e 26 de setembro de 2013 
e têm o objetivo de realizar a formação continuada, desenvolver 
a consciência, a atitude e a postura socioambiental de alunos e 
professores através da mostra de trabalhos, expressão artístico-
cultural e seminários. 

O evento é destinado à rede municipal de 
ensino. ONG’s e centros de educação 
também poderão participar.
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Aprendendo na prática
A Escola Desdobrada Municipal 

Lupércio Belarmino da Silva, do 
Ribeirão da Ilha, levou alunos do 1° e 
2° anos ao Parque Ecológico do Córrego 
Grande. Tirar os pequenos de sala e 
levá-los a vivenciar o que é ensinado 
foi a proposta do passeio. Os estudantes 
conheceram diversas plantas, árvores e  
vários animais.

A visita proporcionou à criançada a 
oportunidade de observar árvores como o 
pau-brasil, nativa da mata atlântica e que 
deu origem ao nome do país, e o pau-de-
jacaré, que recebeu esse apelido devido 
à aparência do tronco que se assemelha 
às costas do réptil. A orientação no 
parque foi realizada pela bióloga da rede 
municipal de ensino, Silvane Dalpiaz do 
Carmo, que apresentou os cuidados que 
se deve ter com a natureza e mostrou 
diferentes animais, como jacarés, 
tartarugas e saguis, bem como algumas 
plantas nativas. 

Os alunos conheceram o 
Garapuvu, árvore símbolo de 
Florianópolis.

A lição do cativeiro
Seu José captura o pássaro Josino. Cativo na gaiola, o pássaro anseia por liberdade através de um 

canto triste. No entanto, seu dono pensa que ele está feliz. O fi lho de Seu José, Jefi nho, compreende 
a ave e tenta convencer o pai a soltá-la. Não obtendo sucesso, sai em busca de ajuda. Conversa 
com o macaco Caco e uma borboleta. Também fala com um jacaré, amigo de um passarinho. 
Aconselhado, Jefi nho decide pregar uma peça em seu pai e prendê-lo numa gaiola. José começa a 
compreender a linguagem de Josino e a infelicidade de fi car em cativeiro. Finalmente, o pássaro 
ganha liberdade.

 Essa encenação de teatro de fantoches foi assistida pela criançada da Creche Municipal Joel 
Rogério de Freitas, no Monte Cristo. A peça teve como objetivo 
conscientizá-las quanto à importância da preservação e do respeito 
à natureza. A história foi apresentada pelo grupo teatral Cachola no 
Caixote, integrado pela pedagoga Juliana Maria Flores e Ricardo 
Tessarolo Pacheco, formado em artes cênicas.

Através dos bonecos em cena e de música, os atores explicaram o 
impacto que causa a prisão, pois os bichos têm difi culdades para se 
readaptar a natureza. Os pequenos puderam aprender de forma lúdica 
a metamorfose da borboleta e conhecer um pouco do que é a cadeia 
alimentar. Foram introduzidos ainda no mutualismo, como é o caso do 
passarinho que se alimentava de restos de comida que fi cavam entre 
os dentes do jacaré, que por sua vez se benefi ciava com a limpeza da 
dentadura.

Jefi nho, seu José e o pássaro 
cativo, Josino.

“Os olhinhos brilhavam, elas 
amaram o teatro, fi caram 
fi ssuradas” (Diretora da 
creche, Adna Miria da Silva)

Banco de ofi cineiros
Escolas da rede municipal de educação que participam do Escola 

Aberta para a Cidadania e do Mais Educação podem agora solicitar 
e indicar ofi cineiros. Os programas oferecem atividades optativas no 
contraturno escolar para alunos das instituições públicas.

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o e-mail 
escola.aberta@pmf.sc.gov.br para as instituições relatarem suas 
necessidades de voluntários, assim como, dados das ofi cinas já 
realizadas, e as possibilidades dos profi ssionais já atuantes ampliarem 
atividades para outras escolas. A ação chamada de “Banco de 
Ofi cineiros” é orientada por Orion Moreno Pezzetta, coordenador da 
Escola Aberta de Florianópolis, e objetiva expandir os atendimentos 

Atividades do projeto Escola Aberta.

Dar as boas vindas à criançada na chegada à creche  
e entretê-las  quando  esperam os pais para retornarem 
para casa são atividades dos grupos “Acolhida” e 
“Enquanto você não vem”.  Os grupos pertencem à 
Creche Municipal Irmão Celso, na Agronômica.  

O “Grupo Acolhida” buscou refl etir sobre a 
importância do ato de recepcionar bem os pequenos  
e apresentou propostas que proporcionam a mudança  
da rotina no momento em que a criança chega à creche.  
Já o “Grupo Enquanto Você Não Vem” falou do tempo 
em que as crianças esperam os pais no fi m da tarde, 
que muitas vezes pode ser angustiante.

Os dois grupos são formados por auxiliares de sala 
que  planejam e organizam momentos para integrar 
as crianças e a família, mobilizando toda equipe 
pedagógica da Unidade. Os profi ssionais realizam 
diversas atividades. Entre elas, estão brincadeiras, 
teatro e contação de histórias. 

O bem receber
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A criançada pode aprender 
sobre o respeito à natureza.

Auxiliares de sala acolhem  as 
crianças da creche Irmão Celso.


