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Imaginação, criatividade e percepção. As artes auxiliam na 
saúde física e emocional de cada criança. Com base nessa ideia, 
a Creche Stella Maris Corrêa Carneiro, bairro Ponta das Canas, 
realizou o projeto “Descobrindo e Fazendo Arte: Uma encantadora 
viagem ao universo das artes plásticas”. A atividade, desenvolvida 
pelas educadoras Cristina Rosa e Valcediva Pereira, atendeu cerca 
de 25 crianças de 5 a 6 anos. Foram abordados temas ligados à 
arte abstrata através das obras de Kandinsky e da jovem pintora Eli 
Tandré. Cada criança desenvolveu, à sua maneira, a releitura dessas 
obras e o produto final foi reunido em uma exposição para os pais e 
na produção de um livro. 

Uma Viagem Pelo mUndo das 
artes
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Rio Vermelho em 
Festa
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A Escola Básica Maria Conceição Nunes, bairro Rio 
Vermelho, finalizou as atividades do primeiro semestre 
com uma divertida Festa 
Julina. Estiveram presentes 
pais, alunos, professores 
e a comunidade. Todos 
desfrutaram dos quitutes e 
músicas típicas de São João. 
A festa encerrou com uma 
programação de atividades 
recreativas e quadrilhas. 

A Escola Básica Almirante 
Carvalhal, situada no bairro Coqueiros, 
agora está sob a direção da pedagoga 
Claúdia Cristina Martins Nascimento 
(foto), que atua há mais de 21 anos na 
educação municipal. Claúdia também é 
orientadora educacional e especialista 
em alfabetização e psicopedagogia. 
A antiga diretora, Eloisa Helena de Oliveira Ezequiel, pediu 
afastamento por motivos pessoais. A unidade, atualmente, atende 
cerca de 500 alunos nas modalidades ensino fundamental e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos).
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Um Arraial bem manezinho 
Brincadeira, música, comidas típicas e diversão. Com o 

objetivo de promover a interação entre alunos e professores, a 
Creche Diamantina Bertolina da Conceição, bairro Rio Tavares, 
realizou, antes das férias, uma festa julina. As crianças, vestidas 
a caráter, participaram de diversas atividades recreativas como 
pescaria, boca do palhaço, argolas, bola na lata, corrida do saci 
e dança da quadrilha. O arraial também contou com um lanche 
preparado pelos profissionais da creche. A festa encerrou com uma 
homenagem especial à diretora da unidade, Áurea Juliana Nunes 
Silva, que estava comemorando aniversário.
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Luana Paula dos Santos, 6 anos, se divertiu com o trabalho.



A culinária manezinha, as danças, músicas e artesanatos 
típicos de Florianópolis foram os destaques da Sétima Festa 
das Tradições Culturais do Sul da Ilha. A atividade encerrou o 
primeiro semestre letivo do NEI Campeche. O encontro contou 
com apresentações de boi-de-mamão e ratoeira. Quitutes típicos 
com banana, batata doce e aipim também fizeram parte da festa. 
O evento contou com a presença da Rádio Campeche, que 
realizou entrevistas e uma locução animada das apresentações.

No último semestre, os 
alunos do 6º ano da Escola 
Básica José do Valle Pereira 
trabalharam a manipulação 
de fotos e a produção de 
textos online. A atividade 
interdisciplinar foi realizada 
pelas professoras Márcia 
Souza, da Sala Informatizada, 
Maíra Emerick, de Português 
e Regiane Gonzales, de Artes. 
Os estudantes aprenderam a 
manipular as fotos, utilizando a 
ferramenta Digikam, no Linux 
Educacional, acrescentando 

ou retirando cenas, objetos e 
fragmentos. Além disso, uma 
exposição de equipamentos 
fotográficos antigos foi 
realizada na escola. 

Os trabalhos foram 
socializados com a criação de 
blogs com vídeos, dicas e fotos 
dos trabalhos, proporcionando 
interação entre colegas e 
professores. Os blogs podem 
ser acessados nos links 
aeejvpereira.blogspot.com.
br/ e portuguesprofmaira.
blogspot.com.br/ 

Seminário Antonieta de 
Barros abre inscrições D

ivulgação E B
 Jose do Valle Pereira

Fotografia em sala

EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretária: Sidneya Oliveira.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Fábio Pacheco e Emanuelle Nunes|   Revisão: Heloisa Rotolo e Sidneya Oliveira | Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   
Diagramação: Fábio Pacheco e Emanuelle Nunes |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

A partir do dia 10 de 
agosto, os profissionais da 
educação podem se inscrever 
para a segunda edição do 
seminário Antonieta de Barros: 
Literatura e Ensino na Educação 
Básica. O evento ocorre nos 
dias 13 e 14 de novembro e 
será realizado em uma parceria 
entre Secretaria de Educação de 
Florianópolis, Curso de Cinema 
e Departamento de Língua e 
Literatura Vernáculas da UFSC. 
Os professores poderão se 
inscrever no endereço www.
semanaantonieta.blogspot.com.
br/

A programação conta 
com palestras que abordam 
temas relevantes ao assunto, 
como “Gêneros Discursivos 
e Textuais” e “Alfabetização 
e Letramento”. Além disso, 
acontecerão mesas-redondas 
que discutirão tópicos como 
a “Literatura em Sala de 
Aula” e a “Prática da Leitura 
de Literatura na Educação 
Básica”. O público terá acesso a 
apresentações artístico-culturais 
por meio da mostra de curtas 
cinematográficas e oficinas.
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Agenda Yoga
Segundas e quartas 7h30 – 9h CEC;Segundas e quartas 18h45 – 20h15 CEC;

Terças e quintas 19h – 20h30 NEI Zilda Arns, Carianos;Segundas e sextas 19h – 20h30 Creche Doralice Teodora Bastos, Canasvieiras;
Terças e quintas 19h – 20h30 NEI Ingleses.

 Com o 
objetivo de  buscar  
uma  melhoria na 
qualidade de vida 
dos funcionários, 
o Departamento de 
Saúde e Bem Estar do 
Servidor (DESABES), 
informa que há 
vagas na oficina de 
Yoga. As aulas 
acontecem conforme o 
cronograma:

Tradição açoriana
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