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 No Nei João Machado da 
Silva, localizado no Morro Nova 
Trento, Agronômica, uma par-
ceria com a comunidade deu 
certo. Por meio de conversas 
com os artistas Gedai e Diego e 
os líderes comunitários Edson, 
Roger, Zaqueu e Paulinho, sur-
giu a ideia de restaurar e inovar 
a pintura do muro da unidade, 
que atende 94 crianças de 2 a 6 

anos de idade.
 Os artistas levaram mais 
de dois meses pintando o 
muro durante os finais de se-
mana. Sirene Costa, diretora 
do NEI, destaca que o trabalho 
integrou e socializou a comu-
nidade. “Hoje observamos as 
famílias tirando até fotos, as 
crianças param e criam histó-
rias com as imagens pintadas”.

 O Projeto Maré Limpa, pro-
movido pelo Instituto Carijós, realizou 
o segundo mutirão de coleta de lixo 
na Praia Daniela, Norte da Ilha. (26/08). 
Os 44 alunos da 6ª série da Escola Bá-
sica Osmar Cunha, Canasvieiras, per-
correram cerca de 1.000 metros de 

praia, durante 2 horas de caminhada.
 Os estudantes coletaram, 
classificaram e quantificaram os resí-
duos sólidos, registrando os dados em 
planilhas que alimentarão um ban-
co de dados de todos os mutirões de 
coleta realizados durante o projeto.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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 A Prefeitura de Florianópolis está com inscrições abertas do 
processo seletivo para formação de cadastro reserva para professores 
substitutos, eles poderão atuar na rede municipal de ensino. São 23 
áreas à disposição dos interessados. As inscrições devem ser feitas 
até o dia 14 de outubro no endereço eletrônico: educapmf.fepese.org.
br. A data para a prova escrita será no dia 27 de novembro deste ano. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3953-1032.

PMF terá processo seletivo para professores
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Foram  recolhidos  1.927  itens  que  totalizam  250Kg,  sendo  75%  plásticos.

Escola Osmar Cunha realiza mutirão 
na praia da Daniela

Parceria que embeleza  Uma forma divertida de 
aprender arte tem chamado a 
atenção na Escola Básica Muni-
cipal Albertina Madalena Dias, 
Vargem Grande. É o projeto 
“Pintando a História de Floria-
nópolis”, desenvolvido pela pro-
fessora Euclídia Cunha Cacho-
eira. Cada estudante, que possui 
entre 8 e 9 anos, fez a releitura 
de uma obra do artista plástico 
José Cipriano. 
 A principal inspiração foi 
o DVD Templos & Patrimônios 
Históricos, que através de obras 

de Cipriano narra a arquitetura 
e história da Grande Florianó-
polis. Após assistir ao vídeo, os 
alunos estudaram a biografia do 
artista, observaram as cores, for-
mas e a conexão dos elementos 
retratados nas telas. 
 Para a professora Euclí-
dia, o resultado foi surpreen-
dente. “O artista plástico Cipria-
no foi um grande incentivador 
do imaginário dessas crianças, 
quem sabe, alguns futuros pinto-
res da nossa história”.

Alunos pintam Florianópolis

Aberto concurso público na área da Educação

 Estão abertas as inscrições para o concurso público para o pre-
enchimento de vagas na rede municipal de ensino de Florianópolis. Há 
vagas para auxiliar de sala, bibliotecário, auxiliar de ensino de LIBRAS 
e professor de LIBRAS. O período de inscrição vai até o dia 3 de outu-
bro, pelo endereço eletrônico: educapmf.fepese.org.br. A data da prova 
será no dia 4 de dezembro deste ano. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone: 3953-1032.
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As crianças fizeram uma releitura das obras de Cipriano
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 Como parte do projeto “O Beatriz para além de 
seus muros”, no dia 05 de setembro, 90 alunos das séti-
mas e oitavas séries da Escola Básica Beatriz de Souza 
Brito, bairro Pantanal, foram ao centenário Teatro Álva-
ro de Carvalho assistir ao Monólogo Alegria de Viver, 
com a artista Andréa Padilha. 
 Centrada na história de solidão de uma atriz de-
cadente que recebe em sua casa, por meio de revistas 
de moda e fofoca, várias celebridades e personalidades 
mundiais, a peça levou os alunos a vivenciarem uma 
performance monossilábica, densa e cômica.
 Para o professor de Artes Pedro Cabral, foi uma 
excelente oportunidade para os alunos ampliarem a 
imaginação e o universo sensorial. “Não foram raros os 
momentos em que se ouviam, para além do riso, ex-
pressões do tipo: que solitária, coitadinha, ‘tadinha’. E 
numa convulsão de palmas chegou-se ao final do espe-
táculo”, afirmou. 

Alunos da Escola Beatriz vão 
ao teatro

 Alunos da 4ª série da Escola Ado-
tiva Liberato Valentim do bairro Costeira 
conheceram o Quartel Central do Corpo 
de Bombeiros de Florianópolis na quinta-
feira, 25 de agosto. Esta visita, coordena-
da pelo professor Charles Schnorr da Di-
retoria de Ensino Fundamental, faz parte 
do projeto “Todos contra as queimadas”, 
que ocorre na unidade em parceria com a 
Eletrosul. 

 Os alunos foram recebidos pelos 
sargentos Lenoir e Luciano, que real-
izaram a mediação e orientação da visita 
de campo, além de demonstrações com 

viaturas do quartel. Os bombeiros respon-
deram várias perguntas elaboradas pelos 
alunos, além de explicarem as principais 
necessidades e dificuldades da corpora-
ção. 

 Ao final, os alunos e os educado-
res Adelir, Vilson e Clair agradeceram a 
receptividade e oportunidade de conhecer 
um pouco mais das atividades dos Bom-
beiros. 

 No dia 31 de agosto, os 
estudantes da Escola Básica 
Municipal Anísio Teixeira 
receberam a visita do jorna-
lista e comentarista esportivo 
Roberto Alves. Ele esteve na 
unidade para ser entrevistado 
pelos alunos e alunas das tur-
mas 52, 62, 63 e 71. 
 A atividade comple-
mentou o trabalho das pro-
fessoras de língua portugue-
sa Elizângela Brocker e Alda 
Rodrigues, da professora de 

inglês Maria Angélica Cam-
pion e da professora de anos 
iniciais Rosicler Passamani. 
As profissionais estão tra-
balhando em suas turmas o 
texto jornalístico nas mídias 
rádio, jornal e televisão. As 
crianças e adolescentes fize-
ram perguntas sobre a carrei-
ra do jornalista, e a experiên-
cia de escrever uma coluna, 
um programa de rádio e tele-
visão. 

Alunos da Escola Anísio Teixeira entrevistam 
jornalista Roberto Alves

ECOFESTIVAL agita Rede 
de Ensino da Capital

 A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Florianópolis realiza o VI Eco-
festival. O evento sócio-ambiental, que 
acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de se-
tembro, no SESC Cacupé, contará com 
a participação de crianças e adolescen-
tes da Educação Infantil e Fundamental 
e de alunos da Educação de Jovens e 
Adultos, Centros de Educação Com-
plementar e ONGs. A abertura está 
marcada para às 19h 30 min, e nos ou-

tros dias o evento iniciará às 8h 30 min.
 O objetivo é a conscientização 
sobre as questões ambientais com di-
versas manifestações artístico-culturais 
e divulgar as experiências das unidades 
educativas que trabalham articuladas 
nos princípios da sustentabilidade e da 
cultura de paz. O encontro contará tam-
bém   com  formação  continuada  de  edu-
cação ambiental para aos educadores.
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 Na Creche Machado de 
Assis, Capoeiras, as crianças as-
sistem a contação de histórias, 
teatro musicado, brincadeiras 
do boi-de-mamão e outras ações 
com vários personagens. Para 
Marlene Luiz, supervisora da 
unidade, durante as apresenta-
ções são vivenciados momentos 
mágicos. “Crianças e adultos 

demonstram com seus olhos ad-
mirados, ‘boca aberta’ de surpre-
sa e suas gargalhadas, a alegria, 
emoção e imaginação que esses 
momentos propiciam.”
 Alguns personagens que 
fazem parte do imaginário in-
fantil são Cachinhos Dourados 
e os 3 Ursos, a Bruxa, Branca de 
Neve, o Lobo e Emília.

História na Creche

Da direita para a esquerda as professoras:  Rosimari Silva, Alda Ro-
drigues, Rosicler Passamani e Elisangela Brocker
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Os alunos conheceram o teatro Álvaro de Carvalho


