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Educação

U
ma música diferente 
soa no Núcleo de 
Educação Infantil 

Canto da Lagoa, “Conta um, 
conta dois, conta três. Mil 
histórias pra vocês”. Sempre 
que as crianças escutam esta 
canção já sabem, é hora do 
conto. Todas sentam juntas e 
esperam atentas para ouvir a 
professora, em meio a risos 
e expressões de espanto 
geradas pela narração da 
história. O momento acontece 
quinzenalmente e movimenta 
toda a unidade infantil da 
Secretaria de Educação de 
Florianópolis, que atende 73 
crianças. A intenção é repassar, 
de forma divertida, valores e 
lições referentes a preservação 

ambiental, companheirismo e 
amizade. 

Para a escolha do 
conto, as profissionais não 
se preocupam apenas com 
a história a ser narrada, 
mas com a preparação do 
cenário e caracterização 
de personagens. Materiais 
básicos como cartolina, papel 
laminado e papelão viram 
lua, parede e acessórios dos 
personagens. De acordo com 
a diretora Solange Nunes, os 
momentos contribuem para a 
interação do grupo e benefício 
dos pequenos. “O trabalho só é 
realizado graças ao esforço de 
todo o grupo que se organiza 
para trabalhar o imaginário 
das crianças”, ressaltou.

Segundo Marilda 
Vieira, profissional 
da unidade, a fábula 
“Casamento da ratinha” foi 
a que mais chamou a atenção 
dos pequenos. O livro 
conta a aventura de uma 
ratinha bonita e inteligente 
à procura de um noivo que 
esteja a sua altura.  No pátio 
da unidade, as professoras 
se vestiram de rato, rata e 
lua e interpretaram o conto 
de acordo com a narração. 
“As crianças adoraram, 
a história despertou o 
mundo do faz de conta e 
diversão”. Agora o intuito 
é organizar outras histórias 
que remetam ao tema 
preservação ambiental.

Contando histórias na Lagoa

Por meio de contos os profissionais transmitem valores e lições referentes a preservação ambiental, companheirismo e amizade.
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Diversão e aprendizado
Além da recreação, os contos 

proporcionam o desenvolvimento 
da linguagem das crianças, 
ampliando o vocabulário e o 
raciocínio lógico. Os enredos 
também são organizados de 
forma, que um conteúdo moral 
possa ser incluído nas ações dos 
personagens, colaborando para a 
construção da ética e cidadania 
dos pequenos. 

O contato das crianças 
com o conteúdo da história 
desperta uma intimidade com a 
leitura, ampliando o sentido de 
valor pelos livros, refletindo no 
desenvolvimento escolar e no 
futuro dos pequenos.
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Profissão

Estudantes, profes-
sores, coordena-
dores e assessores 

da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), da Se-
cretaria de Educação de 
Florianópolis (SME), 
estiveram presentes no 
II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e 
Tecnológica. O encontro 
aconteceu no início de 
junho no CENTROSUL 
e teve o objetivo de de-
bater políticas públicas 
de educação tecnológica 
com profissionais de di-
versos países, a exemplo 
de Portugal, Inglaterra, 
Colômbia, Estados Uni-
dos, Espanha, Chile e 
Canadá. 

Na oportunidade, 
representantes da SME 
compartilharam a expe-
riência positiva do PRO-
EJA FIC, projeto que 
disponibiliza cursos pro-
fissionalizantes para os 
alunos por meio de uma 
parceria com o Instituto 
Federal de Santa Cata-

rina (IFSC). O encon-
tro também serviu para 
discutir as perspectivas 
atuais para a iniciativa. 
Estiveram presentes re-
presentantes do IFSC e 
da Secretaria Estadual 
de Educação.

Troca de 
conhecimentos

Os professores e 
coordenadores tiveram 
também a oportunidade 
de ouvir experiências 
de outros países e 
prestigiar estudiosos da 
educação brasileira,como 
Gaudêncio Frigotto e 
Moacir Gadotti. Para 
a assessora da EJA, 
Rose Uchoa, foi “Uma 
injeção de ânimo”: 
“Muitas das discussões 
que ocorreram no evento 
já são contempladas nos 
debates e nas políticas da 
EJA da Rede Municipal 
de Ensino, estamos no 
caminho certo.”

EJA apresenta experiência no II Fórum Mundial de Educação Tecnológica
No evento estiveram representantes da SME que compartilharam a experiência positiva do PROEJA FIC
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Premiação

Até o dia 13 de ju-
lho, alunos do En-
sino 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. 
 Os estudantes pre-
cisam 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 Conselhei-

ro 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. 
 O resultado do con-
curso será divulgado até o 
dia 15 de agosto. A comis-
são julgadora será compos-
ta por cinco integrantes, 
pertencentes ao quadro de 
diretores da SME. Ainda 
não foi definido o prêmio 
para o vencedor.

Paz na sociedade

 A Educação para 
Cultura de Paz é desenvol-
vida pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação desde 
2008. 

 O objetivo do pro-
grama é incentivar princí-
pios, valores e atitudes de 
uma cultura de paz no co-
tidiano dos profissionais, 
alunos, grêmios estudantis, 
conselhos escolares, asso-
ciações de pais e professo-
res e da comunidade. 
 O movimento es-
timula a prática de seis 
princípios: respeitar a vida, 
rejeitar a violência, redes-
cobrir a solidariedade, ser 
generoso, ouvir para com-
preender e preservar o pla-
neta.  
 Atualmente, todas 
as unidades da Rede Muni-
cipal de Ensino de Floria-
nópolis participam da ini-
ciativa.

Concurso vai eleger logomarca do Programa Cultura de Paz
Para participar os estudantes da Rede Municipal de Ensino precisam enviar um desenho que represente o slogan do programa

Bandeira da Paz: atividade desenvolvida pelo 
projeto em 2010 integrou diversas unidades.
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Alunos apresentaram pratos à base de ostras na Oficina Gastronômica do evento.

Prática

 Os alunos que 
cursam a EJA na Escola 
Básica Silveira de Souza 
e estão matriculados no 
Curso Técnico de Cozinha 
do Instituto Federal de Santa 
Catarina participaram de 
uma Oficina Gastronômica. 
Cada grupo ficou com o 
compromisso de produzir 
um alimento típico de 

uma região brasileira. Os 
estudantes, representando 
Florianópolis, montaram um 
prato com ostras. O intuito 
não foi eleger o melhor prato 
do Brasil, mas comparar a 
influência da regionalidade 
na alimentação.
 Os estudantes 
da Educação de Jovens 
e Adultos aprendem a 
profissão no contraturno 
das aulas. A turma, que 

iniciou em 2011, realizará 
a formatura em dezembro 
deste ano. Para Regina 
Seabra, coordenadora da 
EJA Silveira de Souza, a 
experiência tem auxiliado na 
recolocação profissional dos 
alunos. “Como são pessoas 
jovens ou adultas, o curso 
tem sido a porta de entrada 
no mercado de trabalho, 
são muitos depoimentos 
positivos.”
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Música

Mudanças

A música  integrada 
com outras 
disciplinas foi o 

que levou ao sucesso o 
projeto “De Norte a Sul: 
Uma Experiência Musical 
Interdisciplinar”. A iniciativa 
foi realizada na Escola Básica 
Municipal José Amaro 
Cordeiro, Morro das Pedras, 
com duas turmas da 6ª série. 
O objetivo foi estudar as 
regiões brasileiras e seus 
aspectos musicais, fazendo 
pontes e desenvolvendo 
atividades complementares 
nas disciplinas de geografia, 
português e educação 
física. Além disso, a sala 
informatizada da unidade 
serviu de apoio para 
pesquisas na internet. Esta 
experiência foi apresentada 
recentemente no XV 
Encontro Regional Sul da 
Associação Brasileira de 
Educação Musical (ABEM), 
em Montenegro, Rio Grande 
do Sul. Os professores 
participaram de oficinas, 
palestras e feiras de livros 

sobre educação musical.
O processo teve início 

na reunião de planejamento 
do ano letivo de 2008. 
Como o eixo temático das 
sextas séries era “As regiões 
brasileiras” a professora 
de música Rose Silva 
expôs a idéia da integração 
entre as disciplinas. Cada 
professor definiu então a sua 
contribuição para o ensino 
do tema, de acordo com a 
área de atuação. 

Integração

Em geografia, a 
professora Ana Paula 
Bressan levou os alunos 
a sala informatizada, 
coordenada pela profissional 
Gisely Córdova. Lá eles 
realizaram uma pesquisa 
na internet para explorar as 
características do relevo das 
regiões. A segunda etapa 
foi a confecção de mapas 
temáticos em isopor, madeira, 
cortiça e tecido. Na disciplina 
de música, ministrada pela 

mestra Rose Silva, foram 
estudados ritmos e canções 
características de cada 
região, utilizando o canto, a 
percussão, o violão e a flauta 
doce. Em Língua Portuguesa, 
a professora Rosinete Silva 
organizou a confecção de 
poemas, contextualizando 
a apresentação dos mapas 
e das músicas ao final do 
trabalho. Na disciplina 
de Educação Física, o 
professor Vinicius Biermann 
coordenou a encenação da 
peça “O rico avarento”, 
história escrita por Ariano 
Suassuna e ambientada no 
sertão nordestino. 

No final do ano letivo 
todos os trabalhos foram 
apresentados para os pais 
e a comunidade do bairro. 
Para a professora Rose 
Silva o projeto contribuiu 
para o aprendizado e para a 
melhoria no relacionamento 
entre os alunos. “Todas as 
dificuldades foram superadas 
pelo desejo de inovar, de 
pesquisar e fazer diferente.”
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Sidneya de Oliveira assume  SME e Fundação Franklin Cascaes
A professora que  já exercia o cargo de Secretária Adjunta da Educação, substitui o professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz

Professores da Rede Municipal de Florianópolis ao som do reconhecimento
Grupo de educadores é destaque no XV Encontro Regional Sul da Associação Brasileira de Educação Musical 

A  professora de Letras 
Sidneya Gaspar de 
Oliveira assumiu 

a Secretaria da Educação 
de Florianópolis no último 
dia 6 de junho, bem como 
a Superintendência da 
Fundação Franklin Cascaes. 
Ela, que já exercia o cargo de 
Secretária Adjunta, substitui 
o professor Rodolfo Pinto da 
Luz, na SME e na Fundação 
Franklin Cascaes. Rodolfo 
deixou o comando das duas 
instituições visando às 
eleições municipais

O objetivo da 
secretária é dar continuidade 
ao trabalho de qualificação 
da educação  básica, 
atendendo educação 
infantil, fundamental e EJA 
do município. 

Continuidade

 A SME tem, como 
grande desafio, ampliar ainda 
mais as vagas na educação 
infantil, para atender mais 
crianças de 0 a 5 anos. O projeto 
de Expansão e Aperfeiçoamento 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental em parceria com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) vem 
ao encontro deste objetivo, e 
possibilitará a construção de 23 
novas creches em cinco anos.  
No mesmo projeto, destaca-se a 
proposta de construção de dois 
centros de Inovação da Educação 
Básica, qualificando o ensino em 
tempo integral.
 Cabe  destacar o 
Programa Educando com a 
Horta Escolar, em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC), 

que receberá, no dia 29 de junho, 
o Prêmio Nacional Prefeito 
Amigo da Criança. 
  Projetos como o Escola 
Aberta, Floripa Letrada, Cultura 
de Paz, Diversidade Etnicorracial, 
Um Computador Por Aluno, 
Círculo de Leitura, Alimentação 
Escolar, Contação de Histórias, 
Orientação Curricular, Educação 
Integral, Trilhas, Alfabetização 
e Letramento, Formação 
Continuada, entre outros, serão 
incentivados. 
 Em relação à Fundação 
Franklin Cascaes, a professora 
afirma que dará prosseguimento 
à valorização dos artistas 
locais, ao fortalecimento do 
Conselho de Políticas Culturais 
e  ao investimento nos projetos 
culturais apresentados pela 
população, como expressão 
artística popular .

Titular da pasta pretende dar continuidade ao 
trabalho de qualificação da educação  básica. 

O objetivo foi estudar as regiões brasileiras através de seus 
aspectos musicais.

Projeto envolveu professores de musica, geografia, 
português e educação física. 
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Seminário vai debater Educação inclusiva na Rede Municipal
Entre 27 e 29 de junho o evento reunirá gestores da educação especial para debater inclusão de alunos com deficiência
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A Secretaria Municipal de Educação atente a 450 crianças e adolescentes com a estrutura da educação inclusiva. 
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Tudo Bem Ser 
Diferente, este é o lema 
da Educação Inclusiva 

da Rede Municipal de Ensino 
(RME) de Florianópolis. Ser 
diferente é ter características 
individuais, critérios que nos 
diferenciam e fazem parte 
da condição humana. Sendo 
assim, a escola é um espaço 
propício para a derrubada 
de preconceitos, criando 
um local onde as pessoas 
sejam tratadas com respeito 
e igualdade. Para criar 
este ambiente e aprimorar 
a atenção aos alunos com 
qualquer tipo de deficiência, 
a Secretaria Municipal de 
Educação realiza, neste mês, 
o Seminário de Educação 
Inclusiva. 

O evento, que ocorrerá 
de 27 a 29 de junho, no 
Hotel Morro das Pedras, 
reunirá gestores da educação 
especial, professores das 
unidades educativas e das 
instituições conveniadas e 
parceiras da rede de ensino 
da Capital. O encontro 

contará com representantes 
de 35 municípios do estado.

A educação inclusiva 
busca estar atenta às 
diferenças, percebendo e 
atendendo as necessidades 
educativas especiais de 
todos os alunos. Atualmente, 
a Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis 
(SME), por meio da Gerência 
de Educação Inclusiva, 
atende a 450 crianças e 
adolescentes somente na 
capital catarinense, e trabalha 
para que esses alunos 
frequentem o ensino regular, 
aprendendo e participando 
do cotidiano escolar. 

Abertura

O seminário iniciará 
com a palestra de abertura 
“Organização e a Gestão 
da Escola”, realizada pela 
professora/doutora Maria 
Teresa Eglér Mantoan, da 
Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Já 
a igualmente professora/

doutora, Geovana Mendonça 
Lunardi Mendes, da 
Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), 
vai abordar o tema central 
do seminário: Currículo e 
Atendimento Educacional 
Especializado.  Na quinta-
feira, é a vez da professora/
doutora Maria Terezinha 
da Consolação dos Santos 
(UNICAMP) palestrar sobre 
Inclusão e Diferenças.

Outro destaque do 
evento é a apresentação de 
um protótipo para auxiliar no 
aprendizado de deficientes 
visuais, pelo Centro de 
Referência em Tecnologia 
Inovadora da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(CERTI/UFSC).

Além disso, 
professores de turmas do 
ensino regular e ex-alunos, 
com deficiência, que 
estudaram na rede municipal 
e hoje estão em diferentes 
faculdades, farão relatos 
de suas experiências com a 
educação inclusiva na RME.

 Parcerias de inclusão

Em março, a Prefeitura 
da Capital e os 12 municípios 
de abrangência do Centro 
de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com 
Deficiência Visual (CAP) 
Florianópolis, firmaram um 
termo de cooperação para 
a produção de materias 
destinado aos alunos com 
deficiência visual. A parceria 
foi firmada com os municípios 
de Águas Mornas, Angelina, 
Anitápolis, Antônio Carlos, 
Biguaçu, Governador Celso 
Ramos, Palhoça, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Bonifácio, 
São José e São Pedro de 
Alcântara.

Todo material em 
Braille, alto-relevo e obras 
ampliadas, direcionadas 
aos alunos cegos ou com 
baixa visão, bem como a 
disponibilização do acervo 
em ambiente virtual, é 
produzido pelo CAP.

Ambientes adaptados

O Atendimento 
Educacional Especia-
lizado (AEE), pro-
porcionado pela Se-
cretaria Municipal de 
Educação de Florianó-
polis, em acordo com  
as politicas da Se-
cretaria de Educação 
Continuada, Alfabe-
tização, Diversidade 
e Inclusão (SECADI)   
e do Ministério de 
Educação e Cultura 
(MEC), tem o objetivo 
de assegurar a inclu-
são escolar de alunos 
com cegueira, baixa 
visão, surdez, defici-
ência mental, defici-
ência física, autismo 
e altas habilidades O 
AEE identifica, elabo-
ra e organiza recursos 
pedagógicos e de aces-
sibilidade que visam 
eliminar as barreiras 
para a plena participa-
ção dos alunos, consi-
derando as suas neces-
sidades específicas. 

O atendimento é 
realizado no período 
inverso ao da classe 
comum, frequentado 
pelo estudante, e de-
senvolvido nas salas 
multimeios. Nestes lo-
cais, são trabalhados 
com os alunos com 
deficiência questões 
específicas para que 
possam acompanhar 
em condições de igual-
dade o ensino regular. 
Como exemplo, há o 
ensino de Libras para 
os surdos, Braille para 
os cegos e comunica-
ção alternativa para 
pessoas sem oralida-
de, entre outras ações.
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