
Através de parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação de Flori-
anópolis, o programa ECO-Escolas 
vem sendo desenvolvido com 
grande participação do alunos e 
professores. Desde 2008, 13 esco-
las da rede de ensino da Capital 
estão inscritas no projeto, entre 
elas a Escola Básica Municipal 
João Gonçalves Pinheiro, do bair-
ro Rio Tavares, que foi destaque 
no primeiro boletim informativo 

do Programa Eco-Escolas. 
O Projeto Eco-Escolas é um 

programa internacional que 
pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de quali-
dade desenvolvido pelas es-
colas, no âmbito da Educação 
Ambiental. Além disso fornece 
metodologia, formação, ma-
teriais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho 
desenvolvido pela escola.

Escola da Capital é destaque em 
boletim do programa Eco-Escolas
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Entre os dias 25 e 29 de outubro 
acontece a segunda semana do ser-
vidor público, promovida pela SME. 
Pensando nisso, no último dia 31 de 
agosto, foi realizada reunião para definir 
os assuntos a serem tratados. Foram 
constituídos grupos de trabalho, com 
participação de cada setor da Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis,  
que definirão ações para o funcionário 

público nas áreas de cultura e lazer.
Para o evento estão programadas 

diversas palestras, como “Prevenir é o 
alvo”, ministrada pela Pedagoga Tania 
Mary Gomez, que trata do câncer 
de mama e próstata. Haverá ainda a 
palestra “Escute-me que eu te falo!”, 
sobre a importância da comunica-
ção e produção vocal, com a Fono-
audióloga Janete Aragonis Didoné. 

Reunião discute temas a serem abordados 
durante a semana do servidor

Duas profissionais 
da SME estiveram em 
Luanda, capital de 
Angola, para assessorar 
a formação de educado-

res daquele país africano na área de 
Educação Especial. A Gerente de Edu-
cação Inclusiva, Geisa Bock, ofereceu 
o Curso de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) para alunos com 
deficiência física, e Andréia da Costa Fer-
rão, professora da EBM Osmar Cunha, 
formou professores para atuarem com 
autistas. Para essa missão internacional, 
que aconteceu no final de agosto, as 
duas foram selecionadas pelo Ministé-
rio de Educação do Brasil, por meio da 
Secretaria de Educação Especial.

             

Professoras da RME participam de missão

em  país africano

No mês de agosto, em que mui-
tas manifestações culturais folclóri-
cas foram comemoradas, a Creche 
Orlandina Cordeiro, no bairro Saco 
Grande II, resgatou uma brinca-
deira muito comum entre nossos 
pais e avós, o Folguedo do Boi-
de-mamão, que há muito vem se 
perdendo no universo infantil. 

Foi pensando nisso que um grupo 
de profissionais e crianças da creche 
organizaram e apresentaram um es-
petáculo do Boi-de-mamão, propor-
cionando a todos uma vivência única 
da cultura folclórica, estimulando a 
criatividade e a fantasia das crianças.

Creche resgata antiga 
brincadeira

Os alunos da Escola Básica 
Municipal José Amaro Cordeiro, 
no bairro Morro das Pedras, na 
Capital, lançaram o jornal “A 
voz da José Amaro”. O projeto 
foi criado a partir de aulas que 
os alunos frequentam no con-
traturno, além das oficinas de 
português, matemática, rádio, 
judô e do Programa Saúde na 
Escola (PSE). O informativo 
conta com variados assuntos, 
como saúde, esporte, meio am-
biente e cultura, além de con-

ter recados de alunos e profes-
sores e também piadas. Todas 
as matérias são assinadas pelos 
estudantes. 

Os alunos da EJA Ingleses, 
com sede na Escola Básica 
Municipal Gentil Mathias da 
Silva, também criaram um jornal 
“Gentil EJA-O farol do saber”, 
no qual divulgam os cursos e 
oficinas oferecidos na insti-
tuição, classificados, recados e 
também as pesquisas feitas pelas 
turmas.

Alunos de escolas da rede lançam jornais
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Andréia e Geisa com Fernando Tomé Laureano Sobrinho, diretor 
adjunto do Instituto Nacional de Educação Especial, em Angola

Folguedo do Boi-de-Mamão é uma tradição da ilha de SC

A Secretaria Municipal de Educação da capital 
realizou nos dias 8 e 9 deste mês, na Assembléia 
Legislativa, o V Ecofestival. O evento ocorre 
todos os anos na Rede Municipal de Ensino com 
a participação da Educação Infantil, Educação 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, 
Centros de Educação Complementar e ONGs.

O objetivo é conscientizar os alunos 
sobre as questões ambientais com diversas 
manifestações artístico-culturais e divulgar 
as experiências das unidades educativas que 
trabalham articuladas nos princípios da sus-
tentabilidade e da cultura de paz.

Os alunos apresentaram os trabalhos nas mo-
dalidades de poesia, dança, música, teatro e artes 
plásticas, por meio de performances, painéis, 
exposições de materiais e banners.

Os trabalhos são o resultado das atividades 
cotidianas desenvolvidas durante o ano nos projetos 
educativos presentes nas disciplinas do currículo escolar.

V Eco Festival


