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11º Mostra de Cinema Infantil 
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 O imaginário das 
crianças vem sendo trabalhado 
no NEI Vinculado Vargem 
Grande, por meio das obras do 
italiano Michelangelo (1475-
1564). A proposta é despertar a 
sensibilidade para as artes nas 
crianças.

A turma mista, de três a 
seis anos, da professora Maria 
das Neves, iniciou as atividades 
conhecendo a vida  do pintor, 
escultor e poeta,  em uma 
contação de história feita por ela. 

Em seguida, familiarizaram-
se com algumas das obras de 
Michelangelo expostas na sala 
de aula. A partir de então, os 
pequenos passaram a reviver os 
passos do artista, desenhando, 
misturando tintas, pintando 
e depois apreciando a obra 
“Sagrada Família” terminada. 
“Nosso trabalho se baseia na 
crença de que a arte se faz nova 
em antigas obras”, afirma Maria 
das Neves.

A turma do Grupo 5,  adolescentes de 12 anos, do 
Centro de Educação e Evangelização Popular (CEDEP), 
orientados pela educadora Ione Felette, elaborou seu projeto de 
trabalho voltado para a higiene e alimentação. 

Uma das atividades foi a releitura da obra de Tarsila do 
Amaral, O Vendedor de Frutas. Com foco na valorização da arte 
nacional ligada ao tema alimentação, os alunos fizeram uma 
livre interpretação da pintura, e, depois de prontos, os desenhos 
foram expostos para as demais classes do CEDEP. Agora, as 
ilustrações feitas pelo grupo serão encaminhadas, através do 
Intercâmbio Intercultural Projeto Pipa, para uma exposição na 
Cooperativa de Arte Mediterrânea de Aprillia, na Itália.
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No NeI Vargem Grande

MIchelangelo 

 As escolas públicas 
e particulares da Grande 
Florianópolis já podem 
fazer as inscrições para a 11ª 
Mostra de Cinema Infantil 
de Florianópolis. A Mostra 
de Cinema acontece de 29 de 
junho a 15 de julho no Teatro 
Pedro Ivo. Na programação, 
88 curtas-metragens brasileiros 
selecionados pela curadoria 

do festival para participação 
na mostra competitiva. As 
apresentações acontecem 
sempre das 9h às 17h30. As 
sessões são gratuitas de segunda 
a sexta-feira e, aos finais de 
semana, os ingressos custam 
R$ 2.  
  Aos professores 
interessados, basta enviar 
e-mail para agendamento@
mostradecinemainfantil.com.
br. Mais informações podem 
ser obtidas com Ana Lucia 
Fernandez pelo telefone: 9108-
8048.

Arte pelo mundo

 No último dia da Festa da Santíssima Trindade (3/6), a 
atração principal foram as apresentações artísticas dos alunos 
da Casa São José, conveniada com a SME. Aproximadamente, 
80 crianças e adolescentes subiram ao palco montado na 
Praça Santos Dumont, Trindade, e exibiram seu talento ao 
público. As performances são resultado das oficinas de arte 
que a Casa oferece. Ao todo, foram 12 apresentações, entre 
ballet, hip-hop, circo, flauta e fanfarra.

Talentos da Casa São José dão show
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Com os temas “A 
economia verde no contexto do 
desenvolvimento sustentável 
e da erradicação da pobreza”; 
e “O quadro institucional 
para o desenvolvimento 
sustentável”, a Rio+20 
reuniu diversos chefes de 
Estado e de governo de 
países-membros das Nações 
Unidas. 

Representando a Educação, 
as assessoras Sueli Amália e Ma-
eli Fae participaram do encontro. 
A Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel deverá contribuir para a defini-
ção de uma agenda comum sobre 
o meio ambiente nas próximas dé-
cadas, com foco principal na eco-
nomia verde e na erradicação da 
pobreza.

A Semana do Meio Ambiente na Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva contou com atividades variadas em todos os 
espaços da unidade. O 1º ano aproveitou a oficina de brinquedos de 
sucata. A campanha “A Água Nossa de Cada Dia”, para o uso correto da 
água, foi o tema do 2º ano. Um Jardim da reciclagem, feito com caixas 
de leite, foi a tarefa do 3º ano. Os alunos do 4º ao 7º ano elaboraram uma 
exposição com o tema “Proteja o Meio Ambiente e Enfeite sua Escola”. 
A turma da 8ª série mostrou como acontece o tingimento de tecidos com 
cores naturais e corantes químicos. Além disso, foi ofertada a todos os 
alunos uma oficina de Confecção de Malabares, feitos com materiais 
recicláveis.

Uma exposição no saguão da escola apresentou projetos que 
reutilizam, de forma ecologicamente correta, materiais variados.  Outra 
atração foi a “Árvore dos Desejos”, na qual galhos secos, enfeitados 
pelos alunos do Projeto mais Educação e expostos no saguão da escola, 
recebem bilhetes com mensagens em relação ao meio ambiente e sua 
proteção.  Os alunos do projeto também realizaram um Chá Musical 
no local. No Bosque da EBIAS, aconteceram contações de histórias e 
prática de esportes radicais, ambas integradas à natureza.
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 A Escola Desdobrada Osvaldo Galupo e o NEI  Morro do 
Horácio iniciaram suas atividades na criação da horta escolar, 
com as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
As crianças estão desenvolvendo, além das práticas envolvendo a 
horta, atividades artísticas e de pesquisa escolar na biblioteca. 
 Os alunos construíram coletivamente quatro canteiros, em 
espaços externos da escola, e participaram de todas as etapas, 
como montagem de sementeiras e plantio. Além disso, uma 
horta vertical, fabricada com potes de plástico reaproveitados, 
está sendo implantada.  O projeto vem mostrando aos estudantes 
que diversos materiais, como bandejas de ovos, potes de sorvete 
e iogurte, copos de plástico descartáveis e garrafas PET, podem 
sim, serem reaproveitados em benefício da natureza.
 O despertar para uma consciência crítica com relação ao 
meio ambiente em que vivemos, bem como a sensibilização dos 
alunos para a conservação ambiental, são os principais objetivos  
das atividades desenvolvidas. 

SME na RIO+20

Para intensificar ainda mais a relação com os pais e 
responsáveis pelos alunos, os profissionais da Creche Marcelino 
Barcelos Dutra resolveram promover a 1ª Canja com as famílias.  
Com o auxílio da nutricionista da creche e com o empenho de 
toda a comunidade, no início do mês, a unidade abriu as portas 
para os parentes e responsáveis pelos pequenos matriculados na 
creche para degustarem juntos uma canja de galinha. As crianças 
ficaram encantadas ao terem seus pais, avós, irmãos, padrinhos 
e madrinhas, sentados, lanchando com eles. O refeitório foi 
preparado, com exposição de fotos dos projetos de sala, registro 
das crianças, desenhos e um vídeo sobre os projetos coletivos. 
Como lembrança do evento, as 40 famílias presentes levaram para 
casa uma panelinha de barro, pintada pelas crianças. 

É canja de galinha
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Plantar para colher

Semana do meio ambiente 

E
B
I
A
S 

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 Juliane Corrêa |   Revisão: Heloisa Rotolo e Sidneya Oliveira | Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   
Diagramação: Fábio Pacheco e Juliane Corrêa   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

D
ivulgação: ED

. O
svaldo  G

alupo e N
EI V

inc. M
orro do H

orácio.


