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Turma da Abelhinha 
na Feira do Mel

 Florianópolis é uma cidade em que o turismo e a exploração da 
beleza natural é fonte de sobrevivência para muitas famílias. Portanto, 
as questões sobre a preservação e depredação do meio ambiente afeta 
diretamente todos os cidadãos manézinhos, assim como as questões 
que dizem respeito à preservação da cultura local. Pensando em 
nisso, as turmas do NEI Ingleses, vem trabalhando o projeto “O Meio 
Ambiente a Vida da Gente”. As ações e propostas para o tema foram 
distribuídas em quatro categorias, que envolvem o bairro dos Ingleses: 
a reciclagem, a praia, as dunas e as plantas. 
  Para tratar do tema plantas, discutiu-se a arborização do 
ambiente do NEI e a importância de uma horta na unidade. Assim, 
as auxiliares de sala do período matutino, Andréia, Cristina e Janete, 
juntamente com os grupos de alunos, tiveram um dia em favor da 
natureza, plantando espécies nos canteiros, regando o jardim e 
colhendo cocos dos coqueiros da unidade.

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.  
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Meio Ambiente, 

O Grupo III-C, do Centro de Educação Infantil Girassol, 
conveniado a SME, recebe o nome de turma da Abelhinha. 
Inspiradas no título da classe, as professoras levaram os meninos 
e meninas para visitar a Feira do Mel, no Largo da Alfândega, 
Centro. 

No ambiente da feira as crianças observaram abelhas 
voando e fabricando os favos de mel. No final do passeio elas 
foram presenteadas com um mascote: uma abelha de pelúcia e 
ainda ganharam tirinhas com saches de mel. 

Festa Junina na 
escola DesDobraDa 
e nei costa Da lagoa

Sensibilidade, percepção, coordenação e imaginação. Os 
benefícios do aprendizado das artes vão além de saber tocar 
um instrumento, cantar ou pintar. Com o intuito de incentivar 
estas atividades a Secretaria de Educação de Florianópolis vai 
realizar a Primeira Mostra de Arte da Rede Municipal de Ensino. 
Serão organizadas apresentações de teatro, música, dança e 
artes visuais, dos alunos do Ensino Fundamental. O encontro 
acontecerá no dia 30 de agosto, no Teatro Álvaro de Carvalho, 
Centro. As apresentações acontecerão nos períodos matutino, 
vespertino e noturno, com entrada gratuita. Informações pelo 
telefone: 3251-6102.
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Com o objetivo de promover a socialização das 
experiências dos professores do segundo segmento da 
EJA, para alunos dos anos finais do ensino fundamental, o 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos, realizou 
entre os dias 23 de junho e 3 de julho, a primeira rodada 
das Reuniões de Trabalho por disciplina. O objetivo 
foi aprimorar a prática pedagógica da pesquisa como 
princípio educativo, principal característica da EJA na 
rede municipal de ensino.  

No mês de agosto serão iniciadas as atividades 
do Laboratório de Práticas Pedagógicas da Educação 
de Jovens e Adultos 
(LAMPEJA), que terá, 
entre outras atribuições, 
a constituição de 
grupos de estudo, a 
sistematização e a 
publicação das práticas 
pedagógicas.

Até o dia 13 de 
julho, alunos do Ensino 
Fundamental, da Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA) e as crianças de 
5 a 6 anos, da educação 
infantil, matriculados na 
rede municipal de ensino 
de Florianópolis, poderão 
participar do concurso que 
vai escolher a logomarca 
do Programa Educação para 
Cultura de Paz. O resultado 

do concurso será divulgado até o dia 15 de agosto. 
Os estudantes precisam enviar um desenho, em folha A4 

e colorido, que represente o slogan do programa: “Haja Paz na 
Terra a Começar em Mim”. O material deve ser enviado para o 
gabinete da Secretaria Municipal de Educação (rua Conselheiro 
Mafra, nº 656, sala 502 - CEP: 88010-914) ou para o e-mail 
sueli@pmf.sc.gov.br, aos cuidados de Sueli Amália de Andrade. 
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A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), 
do Ministério da Justiça em parceria com Secretaria de Educação 
Básica do Ministério da Educação (MEC) lançam a 5ª edição 
do Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de 
Escolas Públicas. O Curso é totalmente gratuito e executado pela 
Universidade de Brasília (UnB) na modalidade à distância. Esta 
oferta é parte integrante do Plano “Crack, é Possível Vencer”, que 
no eixo prevenção prevê ampla capacitação para profissionais 
das redes de educação, segurança pública, saúde e assistência 
social. A carga horária do curso é de 180 horas. Todo o processo 
de inscrição e seleção deve ser acompanhado no site: educadores.
senad.gov.br, até o dia 15 de julho.

Professores da EJA realizam encontro

Alunos concentrados, desenvolvendo o pensamento lógico e 
estratégico, assim são os estudantes da Escola Básica Municipal 
Albertina Madalena Dias. O Projeto de Xadrez Amador, 
desenvolvido para os alunos do Ensino Fundamental, desenvolve 
a concentração e raciocínio dos educando. As aulas da modalidade 
acontecem as sextas-feiras, nos períodos matutino e vespertino.

 A idéia surgiu no ano passado durante as aulas do professor 
Claudir Didomenico, de geografia. Preocupado com a falta de 
atenção dos alunos em suas aulas, ele experimentou a utilização 
do jogo de xadrez, como método para desenvolver as regras de 
concentração. “Aos poucos os alunos foram se envolvendo e 
disseminando a idéia e, o que era apenas uma estratégia pedagógica, 
ganhou a dimensão de projeto devido à quantidade de alunos 
interessados”, explica Claudir.

Cheque-mate na desatenção
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Curso de Prevenção ao Uso de Drogas

Concurso Cultura de Paz
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para Educadores de Escolas Públicas

A Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis entrará em 
recesso na sexta-feira, dia 13. O 
período de férias escolares para 
professores e alunos será do dia 
14 ao dia 29 deste mês. As aulas 

do segundo semestre iniciarão no 
dia 30 de julho.

 Na Educação Infantil 
são atendidas 11.038 crianças 
em 83 unidades, entre creches 
e núcleos de educação infantil 

(NEI). Já as 36 escolas do Ensino 
Fundamental são responsáveis 
por 15.660 estudantes do 1° ano 
a 8ª série. Nos oito núcleos da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) há 1.064 matriculados.

Férias escolares na Rede Municipal de Ensino 
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