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Florianópolis

Passeios educativos
A

s crianças do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal São João Batista, localizado no bairro 
Rio Vermelho, participam do projeto “Dirigindo 
meu carro”, que promove passeios externos a 
diversos locais que proporcionem aprendizado e 
novas e interessantes experiências. 

Em uma das ações, os pequenos foram à Praia da Barra da 
Lagoa, onde brincaram e viram as tartarugas do projeto Tamar. 

Ao voltar para a sala de aula, eles enfeitaram o ambiente com 
objetos que lembram a praia e o mar. As crianças ganharam 
ainda um livro intitulado O velho lobo do mar e por meio da 
obra brincaram de caça ao tesouro entre eles.

Depois do passeio na praia, o projeto levou os pequenos 
ao Parque Ecológico do Córrego Grande, onde fizeram trilha 
e viram vários animais, como macacos e jacarés. A visita se 
estendeu até à Associação dos Funcionários Fiscais de SC, 

onde tiveram contato com plantas medicinais. Na volta, foi 
construída uma floresta na sala de aula, com árvores e animais 
feitos com diversos materiais, como papel e folhas secas. 

Pensado pelas professoras Maristela Zanette e Camila Motta 
de Almeida, o projeto recebeu o nome de “Dirigindo meu 
carro” por causa da música da Xuxa. Segundo as professoras, 
os pequenos adoram a canção e quando surgiu a ideia de fazer 
os passeios eles logo os relacionaram à melodia.

Núcleo de Educação Infantil Municipal São João Batista, que fica no bairro Rio Vermelho, promove passeios educativos com as crianças, como o realizado ao Projeto Tamar, na Barra da Lagoa
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O projeto Culturas e Saberes: 
em busca dos Mestres Populares, 
do programa Mapa das Artes 
e Culturas, desenvolveu a ação 
Rendeiras na Rede, que levou 
estas profissionais a escolas 
básicas e creches da rede 
municipal de ensino. A ação visa 
o fortalecimento da identidade 
cultural, divulgação da riqueza 
das expressões culturais 
populares por meio do relato de 
experiências, apresentação de 
documentários e oficinas. 

Com o objetivo de trabalhar 
o respeito aos diferentes 
povos e etnias que vivem em 
Florianópolis, a Escola Básica 
Municipal Antônio Paschoal 
Apóstolo, do Rio Vermelho, 
comemorou o Dia do Gaúcho. Os 
professores Ana de Fátima, Maria 
Darilse e Carlão transformaram 
o recreio em um fandango. Eles 
colocaram roupas gauchescas, 
com direito a bombacha, lenços, 
vestidos de prenda. Houve muita 
música e danças tradicionais.

O projeto Biblioteca: uma 
viagem ao mundo encantado das 
histórias, da Creche Municipal 
Marcelino Barcelos Dutra, do 
Ribeirão da Ilha, completa três 
anos. Na unidade, além do 
empréstimo de livros, o espaço 
é utilizado para a leitura de 
poesias. A cada semana, um 
profissional fica responsável 
pela atividade. Autores como 
Cecília Meireles e Vinícius de 
Moraes são alguns dos poetas 
trabalhados com os pequenos. 

Visita de 
rendeiras

Fandango 
no recreio

Foco na 
Literatura
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Para tornar a escola um lugar mais 
verde e proporcionar aos alunos 
conhecimentos práticos relacionados 
a ecossistemas, professores da 
EBM Virgílio dos Reis Várzea, de 
Canasvieiras, criaram o projeto O 
verde que dá vida. 

Com o plantio de árvores de 
crescimento rápido e que não 
perdem as folhas, a ideia é tornar as 
salas de aula mais agradáveis com a 
diminuição da exposição ao sol. 

O primeiro passo é fazer um 
mapeamento das árvores nativas. 
Depois, os alunos saem a campo para 
coletar sementes, que são colocadas 
para germinar. A fixação das mesmas 
no solo é feita com a ajuda dos pais. 
Os estudantes ficam encarregados de 
cuidar das plantas.

O projeto é uma iniciativa é das 
professoras Ana Maria, Janice e 
Dirciane, que trabalham com turmas 
de 4o, 5o e 6º anos.

A EBM Osvaldo Machado, de Ponta 
das Canas, realizou o 1o Encontro de 
Grêmios Estudantis. A proposta foi de 
fortalecer e trocar experiências com 
as entidades das escolas básicas do 
município de Florianópolis.

O evento no dia 30 de outubro 
contou com a presença de 85 
pessoas no auditório do Centro de 
Educação Continuada da Secretaria 
de Educação da Capital.

Para a diretora da Osvaldo 
Machado, Karina Ribas, o evento é 
fundamental para a consolidação da 
gestão democrática nas escolas. 

– Incentivando a criação destas 
instâncias de participação, estamos 
dando oportunidade aos estudantes 
de se desenvolverem como cidadãos, 
aprendendo desde cedo a lutarem 
pelos seus direitos e por uma 
educação de qualidade – afirma.

Alunos plantam árvores

Grêmios se encontram

EBM VIRGÍLIO VÁRZEA

EBM OSVALDO MACHADO

CRECHE DORALICE TEODORA BASTOS

A
horta escolar da 
Creche Municipal 
Doralice 
Teodora Bastos, 
localizada em 
Canasvieiras, tem 

proporcionado um importante 
aprendizado para as crianças. 
Por meio de várias atividades 
realizadas neste espaço, elas 
vivenciam e aprendem de 
onde vêm os alimentos e sobre 
alimentação saudável.

Os pequenos participam do 
processo desde o começo até 
a hora da colheita. O projeto 
faz com que eles tenham mais 
contato com frutas e verduras 
e passem a introduzir esses 

alimentos no seu dia-a-dia 
e no de suas famílias. Até 
mesmo um bolo de espinafre 
já foi preparado na instituição 
com a hortaliça que havia sido 
plantada no local.

Por meio do horto, questões 
como sustentabilidade e 
reciclagem de materiais também 
são tratadas com a criançada de 
até cinco anos de idade. 

Na horta é possível encontrar 
por exemplo tomate cereja, 
morango, alface, brócolis, 
cenoura, espinafre, cebolinha, 
salsinha e couve. As crianças 
utilizam pás e baldinhos para 
adubar o solo e um regador 
para molhar as plantas. 

O projeto Educando com 
a Horta Escolar é resultado 
da parceria entre Secretaria 
Municipal de Educação de 
Florianópolis e o Centro 
de Estudos e Promoção da 
Agricultura de Grupo (Cepagro).

O técnico da Cepagro 
responsável pela manutenção 
da horta é Henrique Martini 
Romano, que quinzenalmente 
visita a unidade. O profissional 
aborda com as crianças temas 
ligados ao plantio, compostagem 
e até mesmo culinária. 

Segundo Henrique Romano, 
ao encontrar minhocas e 
centopeias no composto, a 
diversão é geral. 

Os aprendizados 
da horta escolar

As crianças participam de todas as fases do cultivo e aprendem sobre a importância da alimentação saudável

Mudas foram plantadas na escola para que a sombra deixe as salas agradáveis

Grêmio estudantil da EBM Osvaldo Machado promoveu o evento entre os grupos 



Editorial

Música, leitura, capoeira, 
eventos, palestras e ações na áreas 
de meio ambiente entre outras. 
A rede municipal de ensino de 
Florianópolis está a mil com 
dezenas de projetos pedagógicos 
andamento.

Destaque para o excelente 
trabalho desenvolvido pelos 
profissionais de educação que 
atuam nas creches e núcleos de 
educação infantil.

Desde pequenas as crianças 
atendidas nestas instituições são 
estimuladas a ter contato com os 
mais variados tipos de conteúdo, 
por meio de projetos criativos 
elaborados pelos professores.

Nesta edição você confere os 
pequenos ouvindo Beethoven, 
aprendendo a plantar, dançando 
capoeira e se familiarizando com 
livros, tudo de maneira lúdica e 
muito atrativa. Parabéns a todos!
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Alunos da turma 63 da EBM Dilma 
Lúcia dos Santos, da Armação, fizeram uma 
apresentação musical para a criançada do 
Núcleo de Educação Infantil do mesmo 
bairro. Sob o comando da professora Juliana 
Borghetti, eles tocaram um trecho da 9a

Sinfonia de Beethoven utilizando flautas 
doces, violão e percussão. Foi feita ainda 
uma repetição do tema em ritmo de funk. 

Os alunos também tocaram Asa Branca,
de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
Conforme a professora Juliana, os alunos se 
dedicaram muito ao projeto.

– Desde os ensaios até o concerto, a 
motivação deles foi visível – afirma a 
professora que é uma das autoras do livro 
O Ensino Curricular de Música – uma 
proposta de atividades.

Conhecer livros, aprimorar linguagens 
e despertar o prazer pela leitura é o que as 
professoras Verônica, Monique e Débora, da 
Creche Vila Cachoeira, do Saco Grande, estão 
fazendo no projeto Livro de Histórias. 

Com crianças de 2 e 3 anos, as profissionais 
trabalham uma obra por semana, explorando 
imagem e vídeo, e estimulando os pequenos 
a relatarem as histórias como entenderam.

Toda sexta-feira, uma criança leva o livro 
para casa. Um pedaço de pano também vai 
junto com o pequeno, que o transforma em 
uma das páginas da obra que a turma está 
construindo em conjunto. 

Na segunda-feira, a criança traz a parte da 
história produzida com a família e na hora da 
roda de leitura apresenta e mostra o que criou 
junto com os pais e irmãos.

Os pequenos da Creche Vila Cachoeira 
receberam a visita do grupo de 
capoeira do Conselho de Moradores 
do Saco Grande. A ação foi realizada 
em comemoração ao Dia Mundial da 
paz. Os capoeiristas explicaram para 
as crianças que a modalidade é uma 

expressão cultural brasileira, misturando 
arte marcial, esporte, cultura popular 
e música. A luta chegou ao Brasil por 
intermédio do povo africano. É a única 
que é acompanhada por canções. Os 
visitantes conversaram sobre a paz e a 
importância da data.

A biblioteca da Escola Básica Municipal 
João Gonçalves Pinheiro, localizada no 
Rio Tavares, possui atividades que vão 
muito além da leitura. Uma delas é o 
projeto Momento Musical, iniciativa do 
bibliotecário Murilo Milton Machado. 

Entre as ações desenvolvidas está a Banda 

Biblio, formada por alunos dos anos finais 
da instituição. Os estudantes ensaiam no 
contraturno e apresentam-se para outras 
turmas e também em eventos da escola. 
Uma das produções feitas pelo grupo foi 
uma canção adaptada do poema Canção do 
Bêbado, de Cruz e Souza.

Programa Jornal e Educação
O caderno DC na Sala de 

Au la  –  que possui  ed ições 
distintas para escolas estaduais 
e municipais – é uma publicação 
voltada à divulgação de trabalhos 
desenvolvidos nas instituições 
públicas de ensino de Santa 
Catarina. O objetivo principal é 
valorizar as iniciativas pedagógicas 
dos profissionais de educação e o 
talento, esforço e criatividade dos 
estudantes.

 O projeto é resultado de 
parcerias com prefeituras (esta 
ed ição,  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. 

INVESTIMENTO

U
ma ótima notícia para 
a comunidade do Norte 
da Ilha: uma nova 
escola municipal será 
construída na região. A 
unidade de educação 

será erguida em Ponta das Canas, 
em substituição ao atual prédio da 
Escola Básica Municipal Osvaldo 
Machado. O estabelecimento de 
ensino terá capacidade para atender 
até 720 alunos, de 1o ao 9o ano.

A escola contará com 12 salas de 
aula, salas de música, dança, reforço, 
artes plásticas, leitura, biblioteca, 

informática, auditório, além de 
refeitório e uma quadra de esportes 
coberta. A unidade estará localizada 
na Rua Luiz Boiteux Piazza e 
ocupará 4,6 mil metros quadrados. 
O prazo para o término da obra é 
de 24 meses e o investimento será 
de R$ 6,9 milhões. 

A obra é resultado de um 
convênio assinado no início do mês 
entre a prefeitura e o governo do 
Estado de Santa Catarina. 

O Estado repassou ao município 
R$ 7 milhões e outros R$ 3 milhões 
serão a contrapartida da prefeitura. 

A verba estadual refere-se a um 
compromisso firmado há alguns 
anos entre as duas partes por 
conta da municipalização de seis 
unidades de educação infantil.   

 Além da nova escola, outra duas 
unidades passarão por melhorias. 
A Escola Básica Beatriz de Souza 
Brito, no Pantanal, receberá uma 
reforma geral e será ampliada.

Já a Escola Municipal 
Desdobrada Lupércio Belarmino da 
Silva, situada no Ribeirão da Ilha, 
será contemplada com uma nova 
quadra de esportes coberta.

Uma nova casa

Profissionais da rede de educação curtiram um lanche e programação artística

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) promoveu o Café 
com Arte, evento voltado para os 
profissionais da rede. 

A atividade foi realizada por 
iniciativa do Programa Mapa das 
Artes e Culturas e da Assessoria 
Técnica da SME, com o apoio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc). 

A comemoração contou com a 
performance da palhaça Pituca da 
Rosa, representada por Ana Paula 
Grigoli; apresentação musical do 
cantor Reginaldo e o recital de 
poesias de Cruz e Sousa, realizado 

pelo poeta JB, da Fundação 
Franklin Cascaes. 

Os presentes puderam degustar 
bolos, doces, tortas e salgados, 
além de um delicioso café. Houve 
ainda exposição de obras de 
artistas florianopolitanos, tais 
como José Cipriano da Silva, 
Marcelo Calazans e Jone Araújo. 

Os profissionais da educação 
contribuíram trazendo seus 
trabalhos artesanais, bem como 
músicas, poesias e publicações 
literárias para a troca de 
experiências entre eles.

Café vai bem com arte 

Alunos e professores da Escola Municipal Osvaldo Machado na expectativa pelas novas instalações que irão usufruir

EVENTO CULTURAL
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INCLUSÃO

Autismo 
é tema de 
palestra

A Creche Vila Cachoeira, 
localizada no Saco Grande 
II, recebeu a visita da 
psicopedagoga Andréia 
Santos da Costa Ferrão 
na reunião pedagógica da 
instituição. A profissional 
falou sobre o autismo e as 
estratégias metodológicas 
que pode ser realizadas com 
as crianças. 

Andréia prestou 
esclarecimentos sobre o 
funcionamento da mente 
desses pequenos e como 
eles devem ser incluídos no 
ambiente escolar, já que a 
cada ano o número de alunos 
portadores vem aumentando 
nas escolas da rede. Hoje há 
98 crianças e adolescentes 
autistas frequentando 
unidades do município.

O autismo é um transtorno 
de desenvolvimento que se 
manifesta antes dos três anos 
de idade e acompanha o 
indivíduo por toda sua vida. 
Os sintomas afetam as áreas 
da socialização, comunicação 
e comportamento.

Entre os sintomas está o 
isolamento: a criança não 
participa de brincadeiras 
coletivas e evita contato 
físico. Os pequenos também 
apresentam a sensibilidade 
alterada e podem ter 
movimentos repetitivos.

Beethoven desde pequeno
EBM DILMA LÚCIA DOS SANTOS

Banda Biblio faz sucesso 
EBM JOÃO GONÇALVES PINHEIRO

Livro: nunca é cedo demais
CRECHE VILA CACHOEIRA

Aula de capoeira pela paz
CRECHE VILA CACHOEIRA


