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Anne Frank inspira  
alunos da rede de ensino

Alunos estudam a influência do clima em plantações.

  Para melhor cuidar da horta da escola, a professora de 
Língua Portuguesa Ana Paula resolveu estudar meteorologia com 
alunos do sétimo ano da Escola Básica Municipal Intendente Ari-
comedes da Silva, na Cachoeira do Bom Jesus. Como utilizar o 
tempo e a temperatura para uma boa plantação e boa colheita são 
algumas das questões centrais da atividade.
      Os alunos, que ficam em tempo integral no estabelecimento 
de ensino, assistiram ao filme “Heróis do Tempo”, que mostra al-
gumas catástrofes causadas por chuvas, inundações e também é 
importante a meteorologia para a prevenção destes desastres na-
turais.
 Após um debate sobre o filme, os 30 participantes estão na 
fase de fazer pesquisas em busca de outras informações dessa ci-
ência. Com o apoio da auxiliar de tecnologia, Diane Schlieck, eles  
navegam na internet para saber quem é o especialista que analisa a 
atmosfera terrestre e onde são encontrados dados sobre a previsão 
do tempo e do clima.
 A próxima tarefa é a elaboração, em duplas, de um texto 
que relate o que os alunos aprenderam com as pesquisas. Está em 
pauta também o estudo de charges que tenham como tema a me-
teorologia. Outros professores estão trabalhando o tema em suas 

Crianças vão produzir uma autobiografia 
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 Annelise Maria Frank e família estão escondidas em um cô-
modo secreto na cidade de Amsterdã, Holanda.  Alemães, de origem 
judaica, fogem dos nazistas.  Em um caderno, a menina relata o 
drama e o dia a dia de todos.  
 Em março de 1945, antes de completar 15 anos de idade, 
morre em um campo de concentraçãode desnutrição e de febre tifoi-
de.
 O pai, Otto Frank, único sobrevivente da família, publica os 
relatos da filha em 1947. A obra, o “Diário de Anne Frank”, inspirou 
alunos e professoras da Escola Básica Municipal João Gonçalves 
Pinheiro a estudar a biografia da personagem. 
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 A partir do trabalho desenvolvido sobre 
este gênero textual,  por  uma turma do quarto 
ano do ensino fundamental , diversas discussões 
surgiram em relação à experiência e infância  de 
Anne Frank. Conforme a professora Kamila Fa-
rias Pantel, isto gerou mais análises.
 Em parceria com a auxiliar de ensino de 
tecnologia educacional, Cátia Regina, na sala 
informatizada a criançada recebeu orientações e 
fez pesquisas na internet, em sites previamente 
selecionados.  A turma teve acesso também a  um 
documentário sobre a vida de Anne.
 Com as informações coletadas, os 23 alu-
nos, de nove a onze anos, produziram um texto 
coletivo abordando passagens da vida da meni-

na alemã, levando em consideração alguns itens 
que uma biografia deve conter: locais, datas, 
fatos importantes. Cátia orientou o grupo sobre 
como acessar o programa de edição de textos em 
computadores e como digitar e formatar os escri-
tos.
 O  próximo passo foi a produção in-
dividual de textos, quando as crianças fi-
zeram uma comparação da infância de-
las com  a de Anne Frank. O material   
já   foi   publicado   no   blog   da   escola: 
http://salainformatizadajoaogoncalves.blo-
gspotcom.br
 A fase final será a elaboração de uma 
autobiografia de cada um em forma de história 

Profª Kamila Farias Pantel e alunos 
do quarto ano, durante produção literária.

Em Berlim, Museu Anne Frank abriga o diário original. 

Anne Frank no dia de seu aniversário

 de 13 anos, em 1942.
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Alunos querem virar especialistas 
em meteorologia
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Mundo da fantasia guiado
 pela Fada do Livro 

 Os 270 alunos da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Bri-
to, localizada no bairro Pantanal, foram envolvidos pelo mundo da ima-
ginação que os livros oferecem.
 Em março, eles receberam na sala de aula a visita da persona-
gem Branca de Neve, representada pela Orientadora Pedagógica Maria 
Aparecida Aguiar Demaria, que os levou até a Biblioteca. Lá estavam a 
Fada dos Livros, personagem interpretada pela Bibliotecária Fernanda 
Cláudia Lückmann da Silva, e o aventureiro Robinson Crusoé, encenado 
pelo auxiliar da biblioteca Roque Vitório Pereira.
 Para que as crianças entendessem o funcionamento do setor, a 
fada criou uma comparação. A biblioteca seria uma grande avenida e os 
livros casas identificadas por números. Era só saber o número da casa 
para encontrar uma obra. Do mesmo modo uma oficina de dobraduras 
foi desenvolvida, quando as crianças criaram marcadores de textos. 
 Os alunos foram instruídos sobre a importância do trabalho dos 
funcionários da biblioteca, assim como as medidas necessárias para o 
empréstimo dos livros. Revistas e gibis só podem ser emprestados du-
rante o horário de atividades na escola.

JORNADA DA FAED

 Até dia 15 de abril, estão abertas as inscrições para a 3ª Jor-
nada de Linguagem da FAED/ UDESC. Os professores da rede mu-
nicipal são convidados a apresentarem trabalhos  com foco na al-
fabetização e diferentes manifestações de linguagem.  Os trabalhos 
poderão abordar resultados de pesquisa ou experiências práticas em 
sala.  Basta mandar um e-mail para : jornadacomissaocientifica@
gmail.com  
 A jornada de linguagem ocorrerá de 15 a 17 de maio e come-
mora os 50 anos de fundação da Faculdade de Educação (FAED). 
Além de nove minicursos, o evento terá a presença dos conferencis-
tas Magda Soares (UFMG), Leonor Scliar-Cabral (UFSC), Ângela 
Pinheiro (UFMG) e João Wanderley Geraldi (Unicamp).  
 A jornada é organizada pelo Projeto de Extensão “Linguagem 
na Escola”, por intermédio das professoras Dalva Godoy e Jilvânia 
Bazzo.

Secretário de Educação, Rodolfo Pinto da Luz, com as coordenadoras
da Jornada, professoras Jilvânia Bazzo e Dalva Godoy. 

Abertas incrições para concurso 
Novo Repórter para alunos da 

Rede

O Prêmio de Jornalismo Unimed SC é voltado também para 
alunos matriculados em escolas municipais, estaduais e 
particulares do ensino fundamental e médio. A participação 
é gratuita.
Os alunos devem se inscrever na categoria “Novo Repór-
ter”. Os trabalhos devem ser apresentados exclusivamente 
em vídeo, com limite máximo de 5 minutos, não sendo per-
mitido o uso exclusivo de fotomontagem. É imprescindível 
que o material inscrito tenha características de uma repor-
tagem televisiva – áudio e vídeo- seja por meio de entrevis-
tas ou com a participação efetiva (locução ou apresentação) 
do novo repórter. 
As inscrições vão até o dia 2 de julho.  Os organizadores 
validarão o processo  pelo site do evento. A inscrição para 
o Prêmio Unimed SC é informatizado e está disponível no 
site: www.premiodejornalismo.com.br.

Curso que ocorre na UAB em Florianópolis 
é  considerado de excelência pelo MEC
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 Dos 1.207 cursos de graduação a distância registrados no 
MEC, somente 13 são considerados de excelência. O curso de Ad-
ministração Pública, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
que acontece no Polo UAB de Florianópolis, está nessa lista  dos 
melhores do país. 
 Para o segundo semestre deste ano, está prevista a abertura 
de processo seletivo para uma nova turma neste curso de Adminis-
tração. Outros cursos também ocorrerão em 2013 pelo Polo UAB, 
mantido pela Prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de 
Educação (SME). 
 Na área de especialização haverá Gestão Educacional , Edu-
cação Matemática  e  Gestão Pública Municipal.  Na graduação, ha-
verá Pedagogia. A parceria é com a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Outras infor-
mações podem ser obtidas pelos telefones 21065910 ou 21065929. 
Quem desejar, pode acessar o site www.pmf.sc.gov.br/entidades/uab/.

O polo é mantido pela SME desde 2005.
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Maria Aparecida (Branca de Neve) e Fernanda Cláudia (Fada do Livro).
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