
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 227 – Florianópolis, 02 de julho de 2012

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Escola de Oleiros
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A Escola Básica Donícia Maria da Costa, Saco Grande, 
realizou a Festa Junina da unidade no dia 22 de junho. 
Com apoio de profissionais, pais e comunidade os 

alunos desfrutaram de brincadeiras valendo brindes, como argola 
e boca do palhaço. Houve também pescaria, organizada com 
imãs, para que os alunos cegos pudessem participar.

O dia foi marcado por apresentações com os 1º, 4º e 5º ano 
e dos alunos da disciplina de música. Os quitutes para o arraiá 
incluíram cachorro quente, suco de maracujá, bolos e pinhão. 
Para completar a festa um concurso escolheu a Moça, o Moço e 
o Professor Junino. Segundo a diretora Ivanisse Basto, a proposta 
foi oportunizar a socialização das turmas, bem como promover 
conhecimento e cultura.

Dia 23 de junho, o Núcleo de Educação Infantil Praia 
dos Ingleses abriu as portas para receber pequenos caipirinhas e 
jecas para o seu Arraiá.  A Festa Junina contou com brincadeiras  e 
um delicioso lanche preparado pelos profissionais da instituição. 
A decoração com bandeirolas, balões e panos de chita deixou 
a unidade no clima dos festejos. As famílias puderam assistir 
as apresentações de danças típicas feitas pelas crianças de cada 
turma.  

D
ivulgação: N

EI Ingleses..

especialSão João 

Os Grupos III, IV, V e VI, da Creche Jardim Atlântico, 
realizaram uma visita à Escola de Oleiros Joaquim Antônio de 
Medeiros, em São José. Os funcionários receberam os pequenos 
apresentando um breve relato da história dos oleiros e mostrando 
peças fabricadas por eles. 

As crianças presenciaram a transformação da argila 
em cerâmica. As pequenas porções de barro se transformar, 
como mágica, em vasos, jarras, potes de leite e panelas. A 
proposta buscou apresentar aos pequenos o artesanato oleiro e 
contextualizá-lo com a cultura açoriana.
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As  crianças do primeiro ano do ensino fundamental da  Escola 
Básica  João Francisco Garcez, no Canto da Lagoa, conheceram 
de perto um caminhão do Corpo de Bombeiros. A ação faz parte 
do treinamento da meninada  de seis anos, integrantes do projeto 
bombeiro mirim.

A turma, de 22 alunos,  teve a oportunidade de manusear 
alguns instrumentos utilizados no combate a incêndio e 
salvamento, conversar com a guarnição de Bombeiros Militares, 
bem como fazer um passeio a bordo do caminhão próximo à 
unidade educacional. O projeto visa trabalhar nas crianças hábitos 
e valores de prevenção de acidentes, principalmente como se 
prepararem  frente a possíveis situações que possam ocorrer no 
cotidiano.
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A Creche Jardim Atlântico realizou uma caminhada 
pelo bairro para chamar atenção quanto à responsabilidade 
ambiental. Foram distribuídos panfletos com informações 
sobre a separação do lixo e os dias e horários de coleta 
seletiva e lixo orgânico. A caminhada mobilizou crianças, 
pais e todos os profissionais da instituição na produção 
de cartazes, faixas e na distribuição de mudas de plantas 
em torno da creche. A Floram, a Comcap, Associação de 
Moradores do Jardim Atlântico e a bateria mirim da Escola 
de Samba Unidos da Coloninha também participaram do 
evento.

Diretores, especialistas, professores, pais, alunos e 
técnicos da secretaria. Este é o público-alvo do Encontro de 
Animadores de Conselhos Escolares 2012. O evento que 
ocorrerá no sábado, dia 07 de julho, no Morro das Pedras Praia 
Hotel, irá formar os conselheiros representantes para a equipe 
diretiva. Inscrições no link Formação Permanente, no site da 
SME: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa.

As unidades que ainda não possuem conselhos poderão 
inscrever apenas uma pessoa. As que já estão em processo de 
implementação podem inscrever até três integrantes. As escolas 
que tem conselho próprio podem inscrever cinco pessoas, 
e as creches na mesma classificação quatro conselheiros. 
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 Eliane Veras da Veiga fez uma proposta à Escola 
Desdobrada Costa da Lagoa, levar cartas e postais feitos 
pelas crianças do 1º ao 4º ano para serem trocadas com 
estudantes da mesma idade da Ilha de São Miguel, no 
arquipélago dos Açores, Portugal. A escritora irá participar 
na ilha lusitana do 3° Congresso Internacional A Voz 
dos Avós e dará início a um contato com crianças de três 
escolas locais.  

Dentro do projeto Clube da Leitura, Eliane Veras, 
esteve na unidade conversando com os pequenos sobre seu 
livro, O Voo da Pandorga Mágica. 

Uma caminhada

Estão abertas as inscrições para o II Encontro Práticas 
Pedagógicas em Foco. O tema deste ano é “Um mergulho na 
cultura de Florianópolis”. Os interessados devem garantir vaga 
pelo site www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa.

Nos dias 16 e 17 deste mês o Centro de Educação Continuada 
da SME será um espaço de aprendizado destinado a todos os 
profissionais da Rede Municipal de Ensino. A programação inclui 
a palestra “Herança Cultural de Florianópolis”, do professor Sérgio 
Ferreira, da Universidade de São José (USJ), além de oficinas 
diversas, como dança, contação de historia, ervas associadas a 
culinária e boi de mamão.

Pedagogia em foco
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Intercâmbio luso-brasileiro

Conselhos Escolares
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pelo meio ambiente


