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Professor é nota 10 
secretaria de educação de florianópolis premia melhores práticas
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E 
m Florianópolis, as boas práticas pedagógicas 
criadas e aplicadas por profissionais de edu-
cação são fortemente valorizadas. Uma prova 
disso é o Prêmio Professor Nota Dez, promovi-
do pela Secretaria Municipal de Educação, cujo 
resultado foi divulgado no início do mês. 

O objetivo do concurso, que está em sua segunda edição 
e teve cinco vencedores, é dar visibilidade aos professores 
que se destacaram na contribuição para uma educação de 
qualidade, seja na criação de atividades educativas inova-
doras e transformadoras ou no atendimento aos alunos. 

Entre os vencedores, projetos dos mais variados tipos: 
história e cultura da Ilha de Santa Catarina, blog de horta,  
culturas, saúde e conhecimentos sobre o mar.

Os ganhadores receberão medalha, diploma e a opor-
tunidade de participar de feira, seminário, congresso ou 
evento similar na área da Educação em território nacional. 
A cerimônia de condecoração ocorrerá no próximo dia 30 
de outubro, na sede do Legislativo Municipal de Floria-
nópolis, numa parceria entre a Secretaria de Educação da 
Capital e a Câmara de Vereadores.

   Um dos projetos vencedores é o da professora Tatiane 

Alexandre, do Núcleo de Educação Infantil Maria Salomé 
dos Santos, localizada no bairro Sambaqui, em parceria 
com Silvia Rodrigues Montiel, Maria de Fátima Xavier de 
Albuquerque e Priscila Wilma Luiz. 

A ação intitulada “Eu, cidadão do mundo na Ilha da 
Magia!” proporciona às crianças o contato com diferentes 
culturas, desde a da própria cidade, Estado e país e até de 
outros locais do mundo. Na foto acima, uma atividade de 
dança típica e vestuário sobre a cultura japonesa.

Leia mais na página 3

Crianças do 
NEI Maria 
Salomé 
dos Santos 
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Editorial
Esta é uma edição muito especial  

do DC na Sala de Aula - Escolas 
municipais, de Florianópolis. As 
reportagens mostram projetos incrí-
veis que estão em prática e fazem 
sucesso em instituições de ensino da 
rede pública municipal.

Na Escola Básica Municipal 
João Gonçalves Pinheiro, do bairro 
Rio Tavares, uma planta aquática 
está sendo utilizada para purificar 
a água utilizada na instituição. 
A ideia é tão interessante que foi 
escolhida para ser apresentada 
na Conferência Nacional Infanto-
juvenil pelo Meio Ambiente, que 
acontece de 23 a 28 de novembro 
em Brasília. E o mais legal é que o 
projeto será apresentado por um 
aluno de 14 anos.

Esta edição mostra também os 
cinco projetos vencedores do Prêmio 
Professor Nota 10, promovido pela 
Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis. Em todos os casos, 
exemplos de criatividade e dedi-
cação por parte dos professores e 
também dos alunos, que participam 
ativamente das iniciativas.
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U
m sistema que tira impurezas da água 
e um boneco que ajuda a economizar 
energia elétrica.  Com essas ideias, 
as escolas básicas municipais de 
Florianópolis Dilma Lúcia dos Santos, 
da Armação do Pântano do Sul, e 

João Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares, foram 
classificadas para a etapa estadual da Conferência 
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. 

O evento foi nos dias 22 e 23 de outubro no 
Morro das Pedras Praia Hotel, em Florianópolis. 
O objetivo foi fortalecer a cidadania ecológica nos 
estabelecimentos de ensino e comunidades. 

A etapa final será realizada de 23 a 28 de no-
vembro, em Brasília, com a participação de cerca 
de 700 delegados de 11 a 14 anos.

As unidades se destacaram nas etapas escolar e 
regional. Cada instituição escolheu um tema, que 

podia ser terra, água, fogo ou ar para realizar os 
projetos e elegeu um aluno como delegado para re-
presentar a escola nas demais fases da conferência.

Com o tema água, a Escola Dilma Lúcia partici-
pou com o projeto Espiral de Macrófitas (leia mais 
ao lado), que são plantas que habitam brejos e 
fazem controle de poluição. Luis Gabriel Motta Ro-
drigues, da 8a série, representou a escola na etapa 
estadual e estará também na Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

No Rio Tavares, a Escola Básica Municipal João 
Gonçalves Pinheiro criou um mascote, o Izake Volt, 
para auxiliar no ensino do tema sustentabilidade 
(leia mais ao lado). O personagem é um menino 
que lembra a criançada de cuidar da natureza por 
meio da redução do consumo de energia elétrica. 
A aluna Maria Eduarda Machado, da 8ª série, 
representou a escola na conferência.

A Escola Básica Municipal João 
Gonçalves Pinheiro desenvolve uma 
série de ações dentro do Projeto de 
Sustentabilidade, que possui até um 
mascote, o Izake Volt, que participa 
de todas as atividades. 

Entre elas estão: caminhadas para 
observação da natureza no entorno 
da escola, debates sobre o consu-
mo excessivo de energia elétrica 
e produção de lixo, confecção de 
livros de pano e pufes ecológicos,  
recolhimento de garrafas pet, vídeos 
educativos, oficinas (como a de 
latinhas, em que os alunos transfor-
mam o material em suportes para 
lápis, canetinhas e borrachas). 

Na horta escolar, a instituição 
implantou um gerador de energia 
biotérmica feito com um galão de 
água instalado na composteira, que 
produz calor aquecendo de manei-
ra natural o líquido. 

A partir do conhecimento adqui-
rido, as crianças fazem e experi-
mentam o suco verde, feito com 
ervas medicinais e maçã orgânica, 
aprendendo a importância desses 
alimentos para o corpo e seus 
benefícios para a saúde. 

Izake Volt, 
o mascote

O projeto da Escola Básica Dilma 
Lúcia dos Santos busca alternativas 
de saneamento ambiental por meio 
da construção no estabelecimento 
de ensino de uma espiral de macró-
fitas (plantas aquáticas). O sistema 
será usado para tratar águas cinza 
geradas a partir de processo de lavar 
louças, roupas, tomar banho e de 
caixas de gordura. 

Será construída no solo uma 
estrutura em vértice que pode ser 
de pedra, tijolos e cimento. Dentro 
desse espaço serão plantadas as 
macrófitas, que vão  purificar a 
água que passará pela estrutura.

A unidade divulgou o projeto na 
comunidade, convidando a popula-
ção  para um curso. 

– Muitas pessoas ficaram em-
polgadas com a possibilidade de 
aprender a fazer este tratamento em 
suas casas e deixaram contato para 
participar do minicurso – disse Nanci 
da Rosa, responsável pelo projeto. 

A parte técnica necessária para a 
construção do sistema e a realiza-
ção da formação ficarão a cargo do 
Instituto Çarakura, organização não 
governamental ambientalista. 

Plantas para 
tratar a água

Projetos buscam 
proteger natureza
iniciativas são destaque em evento estadual
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Programa Jornal e Educação
O caderno DC na Sala de Aula 

– que possui edições distintas para 
escolas estaduais e municipais – é 
uma publicação voltada à divulga-
ção de trabalhos desenvolvidos 
nas instituições públicas de ensino 
de Santa Catarina e que também 
traz reportagens relevantes sobre 
educação. O projeto é uma par-
ceria com prefeituras (esta edição, 
por exemplo, é de Florianópolis) e a 
Secretaria de Estado da Educação.

O suplemento faz parte do 
Programa Jornal e Educação do 
Grupo RBS, que trabalha a demo-
cratização da informação e ofere-
ce oportunidade a estudantes de 
todos os níveis sociais de desen-
volverem o pensamento crítico e a 
cidadania ativa. 

Desde 1998, quando foi criado 
em SC, o programa tem trabalhado 
na formação de professores e estu-
dantes, ajudando-os a refletir sobre a 
importância de conhecer, interpretar 
e trabalhar mídias em sala de aula. 

Para isso, mais de 7 mil exem-
plares das edições diárias do Diário 
Catarinense, A Notícia e Jornal de 
Santa Catarina (jornais do Grupo 
RBS) são enviados diariamente a 
1,6 mil escolas conveniadas. 

É feito ainda um curso anual de 
capacitação para auxiliar os profes-
sores a utilizarem o jornal nas ativi-
dades escolares. 

EBM João 
Gonçalves 

Pinheiro promove 
passeios 

ecológicos com 
os alunos
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Confira nesta página quatro dos cinco projetos (o quinto está na capa) vencedores do Prêmio Professor Nota 10, 
promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. 

Boas ideias são premiadas

Blog da Horta

Diane Schlieck, responsável pela 
sala informatizada da EBM Intendente 
Aricomedes da Silva, na Cachoeira do 
Bom Jesus, está promovendo com os 
alunos de 4o, 5o e 6o anos a manuten-
ção do blog para divulgar as atividades 
da horta escolar. O trabalho é realizado 
em parceria com os agrônomos Ícaro 
Pereira e Monica Auga, que auxiliam 
os estudantes no manejo da plantação. 

Os alunos registram as atividades 
desenvolvidas em forma de texto e fo-
tos. Outra parte do projeto é feita com 
a professora do letramento Regina 
Lima. Os estudantes revisam os textos, 
que são corrigidos pela profissional.

Com o material pronto, os alunos 
vão para a sala informatizada e com o 
auxílio de Diane publicam o conteúdo 
no blog da horta.

ConHeCendo Florianópolis

Outro projeto vencedor foi o reali-
zado na Creche Municipal Monteiro 
Lobato, no bairro Carianos, articulado 
pela professora Jamira, com a ajuda de 
Nara Alice Costa e Georgia Barros.

Conhecer a Ilha de Santa Catarina 
com suas belezas naturais e sua histó-
ria, além do funcionamento da cidade 
e seus personagens, os “manezinhos”, 
foram os objetivos do trabalho. 

Para isso, foram utilizados cartazes, 
fôlderes e guias turísticos impressos 
para auxiliar na compreensão. 

Para vivenciar na prática a história 
da Ilha, que ainda se encontra presente 
nas tradicionais construções, as profes-
soras levaram os pequenos explora-
dores para conhecer diversos pontos 
históricos e turísticos de Florianópolis, 
como o Mercado Público.

desCoBridores dos mares

As crianças de seis anos da Creche 
Vila Cachoeira, no Saco Grande II, 
tinham vontade de saber mais sobre 
o mar. Para isso, a professora Mariana 
de Oliveira Mendes transformou o cor-
redor da sala de aula em um oceano, 
decorado com materiais recicláveis e 
com as produções dos pequenos. 

A atividade, que teve a participação 

de Dayanna Junkes, Vania Machado 
Martins e Deise Arenhart, precedeu 
inúmeras ações, como a participação 
no Eco Festival, visita ao Museu de 
Arte Moderna e passeios de escuna. 
O projeto “Descobridores dos Mares” 
abordou ainda a apresentação de 
filmes e documentários, músicas e 
histórias sobre o tema marinho.

experiênCias lúdiCas, sensoriais e motoras

Imagine um professor que se 
transforma em diversos personagens 
e surpreende os alunos todos os dias. 
Assim são as aulas com Elias Casemiro 
Dutra Fernández, na Creche Municipal 
Vicentina Maria da Costa Laurindo, na 
Vargem Pequena. 

Um dia ele é a Edenir da Horta, que 
incentiva a alimentação saudável. Ou-

tro dia quem vem é o Homem Aranha, 
em outro, o policial, o Sujismundo, 
o cientista, o pedreiro, o palhaço, o 
músico, o garçom, a mamãe, o garoto 
sapeca, o bibliotecário, o pirata, a vovó, 
a cabra cega e o cigano. Todos com 
seus ensinamentos próprios. Uma 
forma lúdica e mágica de repassar 
conhecimento para os pequenos.
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Escolas de Floripa 
recebem o T24horas 

 As rematrículas em escolas mu-
nicipais e Núcleos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) vão ocorrer 
de 11 a 29 de novembro. Já as novas 
matrículas ocorrerão de 4 a 16 de 
dezembro. Os alunos ou responsá-
veis deverão acessar a página da 
prefeitura (www.pmf.sc.gov.br) para 
atualizar ou preencher o cadastro. 
Para a rematrícula, basta requisitar 
às unidades educativas o número 
de matrícula do estudante. Até o dia 
29 de novembro, a família deverá 
levar os documentos exigidos.

Calendário 
de matrículas

Até 8 de novembro estão abertas 
as inscrições para o processo seleti-
vo de contratação de auxiliar de sala 
substituto (formação de cadastro 
reserva). A inscrição custa R$ 30. Os 
interessados devem ter  diploma ou 
certificado de conclusão do curso de 
ensino médio em Magistério, com 
habilitação em Educação Infantil; 
Licenciatura em Pedagogia com ha-
bilitação em Educação Infantil; ou 
Normal Superior com habilitação 
em Educação Infantil. 

Concurso 
para auxiliar

   Conscientizar alunos e profes-
sores sobre seus direitos e deveres 
é o que a Associação dos Magistra-
dos Brasileiros em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis fez em duas esco-
las municipais. As Escolas Básicas 
Maria Tomázia Coelho e Intendente 
Aricomedes da Silva receberam no 
dia 23 uma equipe que falou sobre 
o tema Cidadania e Justiça. Foram 
distribuídas cartilhas em forma de 
história em quadrinhos. 

Aula sobre 
cidadania

Crianças do Núcleo de Educação 
Infantil vinculado à Escola Desdo-
brada Costa de Dentro e da Escola 
Básica João Gonçalves Pinheiro 
visitaram a Fenaostra nos dias 16 
e 17 de outubro. Pelo valor nutri-
tivo, o fruto do mar já fez parte da 
alimentação dos estabelecimentos 
de ensino da prefeitura. A Secre-
taria Municipal de Educação da 
Capital participou com as criações 
artísticas elaboradas coletivamente 
por estudantes e professores.

Crianças vão 
à Fenaostra

Projeto de trânsito do GruPo rbs Promove atividades com os alunos

o 
projeto “Trânsi-
to 24 horas na 
Escola: o caminho 
para um trânsito 
melhor”, do Gru-
po RBS, está em 

andamento em estabelecimen-
tos de ensino da rede municipal 
de Florianópolis. 

A proposta é conscientizar 
alunos e professores quanto à 
educação no trânsito, compor-
tamento, leis, direitos e deveres 
de pedestres e motoristas. O 
projeto teve seu início no dia 11 
de outubro na Escola Básica-
João Gonçalves Pinheiro, no 
bairo Rio Tavares. 

No dia 18 foi a vez da Escola Al-
mirante Carvalhal, em Coqueiros. 
No dia 25, o projeto foi para a 
Escola Adotiva LiberatoValen-
tim, na Costeira do Pirajubaé, e 
no dia 8 de novembro estará na 
Escola José do Valle Pereira, no 
bairro João Paulo. Outras oito 
instituições de ensino devem ser 
visitadas no ano que vem. 

As escolas foram escolhidas a 

partir de levantamento que levou 
em conta a vulnerabilidade de 
cada uma em relação a acidentes 
de trânsito e a proximidade com 
rodovias movimentadas. 

O projeto objetiva a conscienti-
zação dos direitos e deveres entre 
os estudantes para que eles se 
tornem bons motoristas quando 
adultos e também atuem como 
fiscalizadores. 

As atividades contam com a 
participação das rádios CBN 
Diário e Atlântida, além do 
jornal Diário Catarinense e RBS 
TV.  A CBN Diário transmite ao 
vivo, diretamente da unidade 
de ensino, o programa Notícias 
na Manhã. Os alunos também 
gravam mensagens, que são 
veiculadas pelas rádios. 

O projeto conta ainda com 
brincadeiras como pintura no 
rosto e teatro de fantoches com o 
tema do trânsito. 

A ação conta com o apoio 
da Guarda Municipal, Polícia 
Rodoviária Federal e Polícia 
Militar Rodoviária. 

As informações sobre regras de trânsito são repassadas para os estudantes de forma lúdica, como por exemplo por meio de um teatro de fantoches

Crianças 
recebem 

pintura facial 
e interagem 

com  
jornalistas 

como Mariana 
Paniz

fo
to

s
 g

u
to

 ku
er

ten
, b

d
, 11/10/2013

M
ar

ian
a Pan

iz, b
d

, 11/10/2013


