
Segundo uma pesquisa nacional 
sobre bullying, a maior parte do pro-
blema ocorre nas salas de aula, mes-
mo com os professores presentes. 
Dos 5.168 alunos de 5.ª a 8.ª séries de 
escolas públicas e particulares de to-
das as regiões do País entrevistados, 
10% disseram ser vítimas de bullying 
e 10%, agressores - 3% são ao mes-
mo tempo vítimas e agressores.

A principal consequência do 
bullying para a vida escolar é 
semelhante, tanto para agredidos, 
quanto para os agressores. A perda 
de “concentração” e “entusiasmo” 
pelo colégio foram as mais citadas 
pelos dois lados.

O que é bullying?
É qualquer tipo de agressão física 

ou moral entre pares (como colegas), 
que ocorre repetidas vezes nas esco-
las. A pesquisa considerou ao menos 
três vezes ao ano.

Uma criança que demonstra des-
conforto físico ou tristeza antes de ir 
para escola ou não queira participar 
de festas de colegas de colégio pode 
ser uma vítima. As que mudam brus-
camente de comportamento tam-
bém podem estar sofrendo bullying. 
“Vítimas” e “agressores” precisam 
igualmente de atenção. Muitas vezes 
o comportamento agressivo tem mo-
tivações de insegurança e medo.
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Aprendizagem Sistêmica com Spencer
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O americano Spencer Kagan, 
psicólogo, psiquiatra e mestre em 
Educação, esteve no último dia 13 em 
Florianópolis para falar aos dirigentes 
da Secretaria Municipal de Educação 
da Capital e diretores de escolas sobre 
aprendizagem sistêmica. As estrutu-
ras Kagan, criadas por ele, já apre-
sentaram resultados excelentes em 
escolas dos Estados Unidos, com a 
melhoria de relacionamento em sala 
de aula e em notas mais altas.

Conforme Spencer Kagan, o seu 
método tem por objetivo, além de po-
tencializar o aprendizado, “transformar 
a escola num espaço cooperativo, de 
troca de ideias e de conhecimentos, de-

senvolvendo entre os estudantes habili-
dades sociais e de relacionamento”. Pelo 
sistema do americano, os alunos são 
reunidos em grupos de quatro, dentro 
da sala e são estimulados a interagir 
entre si em torno do tema estudado. 
Segundo Kagan, a abordagem pode 
ser utilizada em todas as disciplinas e 
com qualquer conteúdo.

Para a Secretária Adjunta de Educa-
ção de Florianópolis, “devemos sempre 
buscar novas formas de envolver as 
crianças, jovens e adultos na escola”. Ela 
comenta que o aluno de hoje não é o 
mesmo do passado. “Todos precisam 
de algo novo para se sentirem incenti-
vados a estudar”, salienta.

Lei Antifumo em Florianópolis

O consumo de cigarros e derivados 
do fumo em locais públicos de uso co-
letivo fechados, como as unidades edu-
cativas, ou parcialmente fechados, em 
Florianópolis, está proibido desde o dia 
10 de fevereiro quando começou a valer 
a Lei Municipal número 8.042/2009. 

Os estabelecimentos comerciais 

terão de orientar seus frequentadores 
sobre a restrição. Quem descumprir 
as orientações — fumantes e empre-
sários — pode ter de pagar multa de 
até R$ 1,2 mil.

No caso dos donos de estabele-
cimentos, o local pode ser fechado 
por 30 dias ou até acabar com o 
alvará de funcionamento cassado 
no caso de reincidência. 

Caso queira criar o popular “fumó-
dromo”, o dono do estabelecimento 
deve apresentar o projeto ao órgão 
antes de colocá-lo em funcionamen-
to. O espaço não deve ter nenhuma 
comunicação com o restante do 
estabelecimento. 

Secretário Rodolfo Pinto da Luz e Spencer 
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Alunos de Geografia participam da Escola do Mar

A Coordenadora de Cultura de Paz, 
Sueli Andrade, realizou uma reunião, no 
dia 8/04,  para expor o programa para 
algumas  unidades educativas e convi-
dá-las para que participem do “Curso de 
relações interpessoais e cultura de paz”.

Estiveram presentes ao encontro  
dirigentes  da Escola Básica Municipal  
Donícia Maria da Costa, Nei Barreira do 
Janga e Creche Orlandina Cordeiro, além 
de uma representante da EJA do núcleo 
da Donícia Maria da Costa.  Também 
participaram da reunião a Gerência 
de Formação Permanente e a escri-
tora Isa Saraiva Ferreira, autora do 
livro “Semeando a Paz”. 

O curso terá cinco encontros de 4 
horas cada, sendo os ministrantes as 
professoras Sueli Andrade  e Fátima Ber-
retta Rosal, ambas da SME, e o professor 
Rogaciano Rodrigues (UFSC).

Dia 12 de maio será iniciado  o “Curso 
de relações interpessoais e cultura de 
paz”  no Nei Barreira do Janga , com 48 
profissionais. Cada unidade terá a sua 
formação em datas escolhidas pelo 
diretor com sua equipe pedagógica. A 
formação visa diminuir a violência 
na unidade escolar, na família e na 
comunidade, promover a saúde e o 
bem-estar e incentivar valores e atitu-
des promotoras da paz.

Reunião da Educação para Cultura de Paz 
Divulgação/SME

Conhecer as ações pedagógicas 
voltadas ao ambiente costeiro e ma-
rinho foi o objetivo dos alunos do 
curso de Geografia que visitaram a 
Escola do Mar, na Praia do Forte, em 
Florianópolis, no dia 25 de março. A 
atividade foi proposta pela profes-
sora Leila Procópia do Nascimento, 
que ministra a disciplina Metodolo-
gia de ensino de Geografia (MEN). 
A Escola do Mar é um projeto da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Para a bióloga, educadora am-
biental e coordenadora do projeto, 
Silvane Dalpiaz do Carmo, “trazer 
estudantes - que estão prestes a 
sair da universidade e ingressar nas 

salas de aula - para se inteirarem 
das ações pedagógicas do projeto 
é fundamental. Queremos tornar 
a Escola do Mar um espaço em 
que a UFSC, como outras institui-
ções, possam realizar atividades 
de extensão, promovendo a troca 
entre o conhecimento que circula 
na Universidade e a realidade das 
instituições da Educação Básica”. 

A professora Leila acredita que 
apresentar o projeto aos alunos é 
uma forma de incitá-los a buscar 
possibilidades de atuação, além 
de “aproximar a vivência desses 
universitários ao cotidiano do 
ensino fundamental”.

Todas as obras executadas, nos 
últimos meses,  pela Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis, na área da 
Educação, têm sido contempladas 
com rampas de acesso, portas com 
metragem adequada à passagem 
de cadeirantes, corrimãos, banheiros 
adaptados e pisos-guia. Os projetos 
das unidades vêm observando as 
exigências legais de acessibilidade 
das normas brasileiras.

Em alguns casos, para atender 
situações em que não há possibi-
lidade de rampas de acesso, estão 
sendo instalados elevadores para 
condução ao pavimento superior. 
O equipamento já foi instalado na 
Escola Básica Antônio Paschoal 
Apóstolo (Rio Vermelho), com fi-
nanciamento do Governo Federal, 
através do Ministério da Educação. 
Também serão instalados eleva-
dores nas escolas Osvaldo Galupo 
(Morro do Horácio), José do Valle 
Pereira (João Paulo) e Anísio Teixei-
ra (Costeira do Pirajubaé). 

Até 2011 mais 
três escolas terão 
elevadores

Com o objetivo de criar vivên-
cias de aprendizagens na área 
profissionalizante que estão 
estudando, acompanhados pelo 
Professor Rodrigo Sommer, os 

jovens do ProJovem Urbano - 
Arco de Turismo e Hospitalidade, 
visitaram o 1o Salão Catarinense 
de Turismo, realizado em Flori-
nópolis de 22 a 27 de  março.

Projovem Urbano visita Salão de Turismo

Divulgação/SME

 Alunos do ProJovem Urbano - Arco de Turismo e Hospitalidade

Práticas exitosas
No dia 25 de maio será realizado o Seminário de Práticas Exitosas da 

Rede Municipal de Ensino. O objetivo é estimular a produção teórica e 
compartilhar as boas práticas desenvolvidas nas unidades educativas, 
promovendo a valorização e a publicidade dos bons exemplos.  

O evento irá ocorrer no Auditório da Reitoria da Universidade Federal 
de Santa Catarina, das 8h às 17 horas. Informações com a Gerência de 
Formação Permanente: 2106-5920.

A Educação Infantil da Rede Muni-
cipal de Florianópolis possui diversos 
projetos na área da literatura. O objetivo 
é desenvolver a criatividade dos alunos 
e proporcionar momentos de aventura, 
interação e brincadeira. 

Desenvolvidos nas unidades edu-
cativas, os projetos são: Descobrindo o 
mundo através das histórias; Valorizando 
a diversidade; O mundo da lua; Emprés-
timo de livro; Que grupo é este?;  Praia 
ou mar, onde posso ficar?; Viver a arte 
literária; Canto das histórias e dos contos; 
a Caixa encantada e suas histórias infan-
tis; Viajando pelo mundo imaginário; 
Conhecendo o universo literário.

Divulgação/SME

Literatura

                     PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                     DIRETORIA DO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO E APOIO AO EDUCANDO - DIOBE
                     GERENCIA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - GEINFE

 SÍNTESE DO ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS /  MARÇO  / 2010

ENSINO NÍVEL CARACTERÍSTICA ATENDIMENTO TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
DE U.E's ALUNOS TURMAS

EDUCAÇÃO CRECHES 0 A 6 ANOS 48 6.136 312

REDE INFANTIL NEI's 3 A 6 ANOS 23 4.007 212

*NEI VINCULADO 3 A 6 ANOS 7 296 15
T O T A L 78 10.439 539T O T A L 78 10.439 539

ENSINO E. BÁSICAS 1º A 8ª SÉRIE 26 15.002 571

MUNICIPAL FUNDAMENTAL E. DESDOBRADAS 1ºAO 4º ANO 10 845 46

T O T A L 36 15.847 617

114 26.286 1.156

EDUCAÇÃO  DE NÚCLEOS 12 1.467 52

JOVENS E ADULTOS

12 1.467 52

       TOTAL GERAL DA REDE 126 27.753 1.208
OBS:        O TERMO "NEI VINCULADO" REFERE-SE A UMA SALA (S) OU TURMA (S) QUE É (SÃO) UTILIZADA (S) DE DAS DEPENDENCIAS DE UMA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL,

                 GERENCIADA APENAS POR UM DIRETOR.

                                     Rua: Conselheiro Mafra, 658 - 5º andar - sala 501 - Centro Executivo Aldo Beck

                                    Centro – Florianópolis /SC – CEP 88010-102 -  (048) 3251-6105 /3251-6127

Acessibilidade Estatísticas da SME

Encontro apresentou o “Curso de relações interpessoais e cultura de paz”


