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 A III Reunião Técnica do 
Proinfância foi realizada, no mês 
de março, no auditório da Secre-
taria de Educação de Chapecó, 
e contou com a presença dos 
secretários de educação, profis-
sionais e representantes de 14 
municípios do Oeste Catarinense, 
que tem unidades do Proinfância 
em construção ou em funciona-
mento.
 “A ideia é unir esforços 
com os municípios na organi-
zação da política da educação 
infantil, elaborando elementos 
que entendam necessários de 
ter na diretriz municipal que 
cada município vai elaborar ou 
reelaborar. É uma estratégia de 
discussão coletiva, trazendo aqui 
as necessidades, as demandas, 
as preocupações de cada locali-
dade e principalmente as ideias a 
contribuir”, explica a consultora 
pedagógica do Ministério da Edu-
cação (MEC), Cláudia Maria Cruz.
 Os encontros acontecem 

desde o ano passado. A próxima 
reunião já está definida para o 
mês maio. “O objetivo, através da 
consultoria, é orientar, dar apoio 
técnico e principalmente pedagó-
gico a esses municípios que estão 
realizando o trabalho de orga-
nizar sua política da educação 
infantil”, disse Claudia.
 De acordo com a secre-
tária municipal de educação e 

presidente da Undime/SC, Astrit 
Tozzo, “é preciso que os muni-
cípios unam forças, troquem 
experiências, se fortaleçam e 
cresçam juntos, garantindo que 
a educação infantil aconteça de 
maneira plena em seu município, 
sendo um espaço privilegiado, 
atendendo as necessidades, 
os direitos e os interesses das 
nossas crianças. Os encontros 

envolvem diretamente o trabalho 
pedagógico desenvolvido, e isso 
nos dá subsídios e o suporte neces-
sário para se chegar a educação 
pública de qualidade que todos 
nós esperamos”, disse. 
       Colaboração: SME de Chapecó.
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 O II Seminário da 
Undime Região Sul: In-
dagações e Desafios para 
uma Educação Pública 
com Qualidade Social foi 
realizado, de 26 a 28 de 
março, no Hotel Carimã, 
em Foz do Iguaçu, no 
Paraná, e reuniu cerca de 
250 pessoas dentre elas, 

Educação de qualidade

II Seminário da Undime Região Sul  
reúne mais de 200 secretários 
municipais de educação no Paraná
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secretários municipais de educa-
ção do Paraná, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina.
 Na ocasião, foram 
discutidos assuntos como: As 
Novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil; 
Neurociência e o Portal Convívio 
Educação. Ainda, no encontro, 
os secretários dos três estados 
manifestaram, publicamente, 
a preocupação com a exclusão 

da estratégia 20.10, no relatório 
sobre o PL 8035/ 2010, referente 
ao Plano Nacional de Educação 
(PNE), apresentado pelo depu-
tado Ângelo Vanhoni (PT/PR), no 
dia em 19 de março deste ano. 
 Em carta, os dirigentes 
municipais de educação revin-
dicaram a implementação do 
Custo Aluno Qualidade Inicial 
(CAQi) e o compromisso da União 
em complementar os recursos 
financeiros necessários, a fim 
de garantir o cumprimento do 
direito à educação, previsto na 
Constituição Federal. 
 O documento, na íntegra, 
está disponível no site da Undi-
me/SC (www.undime-sc.org.br).Fo
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            Colegas Educadores! Inicio 
este editorial falando sobre a 
importância de nós gestores nos 
unirmos em prol de uma educação 
pública de qualidade. Quando falo 
no poder de transformação, que só 
a educação tem, não posso deixar 
de me referir ao que considero o 
principal fator para que ela aconte-
ça: a união e a responsabilidade.  É 
preciso que o trabalho em conjun-
to aconteça para que cheguemos a 
uma educação pública qualificada, 
com alunos que aprendem e gos-
tam de estar na escola.
            Pensamos, visualizamos e 
buscamos a escola que queremos. 
Estou certa que essa escola será 
vivenciada a partir do momento 
que todos tiverem consciência 
dos deveres, direitos e igualdade 
de condições. É através de expe-
riências e do conhecimento que 
avançaremos.

 Para que todas as mu-
danças e melhorias não fiquem 
apenas no papel a sua participação 
em cada reunião, debate, palestra, 
evento ou até mesmo lendo este 
informativo é muito importan-
te. Juntos podemos descobrir o 
melhor caminho para a educação 
plena, envolvendo todas as locali-
dades, construindo estratégias que 
organizem as diretrizes municipais, 
aproximando a leis da realidade de 
cada município. 
 Acredito, que estamos 
prontos para sermos personagens 
ativos do avanço educacional em 
todo o estado. Conto com todos 
vocês, para que este seja realmen-
te um ano decisivo em nossos 
municípios, elevando a educação 
a outro patamar, por meio da for-
mulação dos Planos Municipais de 
Educação. Um grande abraço!
  Astrit Tozzo - Presidente da Undime/SC

                           
                                

   Mãe, 
    A vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como 
    você, que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo
    amor incondicional. Parabéns, a todas as mamães, 
    pelo seu dia. ( 11 de maio - Dia das Mães).



PNAIC de matemática inicia em Corupá com formação de professores

Ambiente escolar

Contêineres chegam a São José para ampliar os espaços escolares

Curso de alfabetização
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 O planeta está testemu-
nhando a criação de um novo 
paradigma em nossas opções de 
consumo. Cada vez mais produ-
tos, ecologicamente corretos, 
são consumidos em nosso coti-
diano. Atualmente, até a cons-
trução civil está se adaptando 
a esta tendência. Projetos com 
telhados verdes e reaproveita-
mento de águas da chuva, têm 
se multiplicado pelas cidades ao 
redor do mundo.
 O que se percebe é que 
reaproveitar contêineres para a 
construção de residências, em-
presas, bibliotecas e hotéis, por 
exemplo, têm se tornado mais 
simples com o desenvolvimen-
to de novas tecnologias. Essas 
novas técnicas e materiais têm 
surgido a cada dia na arquitetu-

ra contemporânea, esbanjando 
ideias que buscam os mais diver-
sos focos, desde o barateamento 
de custo, melhoria do conforto 
e, por fim, um dos maiores que 
é a sustentabilidade.
 De acordo com a Enge-
nheira da Secretaria Municipal 
de Educação, Lilian Lidia Wojci-
kiewicz Duarte Silva, com a atual 
discussão sobre meio ambiente, 
construções sustentáveis, entre 
outros conceitos, os contêineres 
vieram a "calhar" perfeitamente 
como uma alternativa construti-
va, benéfica ao homem e à natu-
reza, aliados a uma arquitetura 
moderna e criativa.
 Com a necessidade de 
novos espaços escolares, o mu-
nicípio de São José, por meio da 
Secretaria de Educação, decidiu 

aderir a esses novos ambientes 
de ensino. Segundo a secretária 
municipal de educação, Méri 
Hang, se procurou aliar a ne-
cessidade destes espaços com 
o baixo custo, até porque, se 
constata a cada dia o crescimen-
to populacional no município e, 
consequentemente, aumento 
do número de alunos da rede 
municipal.
 Para atender a deman-
da da região de Forquilhas, em 
2009 foi inaugurado o Centro 
Educacional Municipal Ceniro 
Martins, disponibilizando 300 
vagas para o ensino fundamen-
tal. Hoje, no entanto, a necessi-
dade de vagas é bem superior, 
devido ao desenvolvimento cres-
cente de edificações, aumentan-
do o número de habitantes da 

 A segunda etapa do 
Programa Nacional de Alfabeti-
zação na Idade Certa (Pnaic), na 
área de matemática, começou, 
no mês de março, em Corupá. O 
curso, que tem duração de 120 
horas, está sendo ministrado 
pela orientadora de estudos de 
cursos do Ministério da Educa-
ção (MEC), desde 2009, profes-
sora Jiane Elisa Winter; e com o 
acompanhamento da coordena-
dora local, Deise da Silva Rivel-
les.
 A formação tem um en-
contro semanal de quatro horas, 
no período noturno, das 18h às 
21h, na Escola Municipal Aluísio 
Carvalho de Oliveira. Nesta eta-
pa, participam aproximadamen-
te 20  professores. 
 Para a orientadora de 
estudos, a formação é mais um 
desafio que está sendo propos-

to, que exige disponibilidade e 
comprometimento. “A alfabeti-
zação matemática, na perspec-
tiva do letramento, foi pressu-
posto adotado em consonância 
com o material de formação de 
linguagem. Desta forma, é en-
tendida como instrumento para 
leitura de mundo, uma pers-
pectiva que supera a simples 
descodificação dos números e a 
resolução das quatro operações 
básicas”, destaca. 

ENTENDA O PNAIC:
 Pnaic  é um curso de 
alfabetização na área de Alfabe-
tização/Linguagem e Matemáti-
ca do MEC, que objetiva alfabe-
tizar todas as crianças até oito 
anos. O curso é direcionado para 
professores de 1º ao 3º ano, 
com carga horária de 240 horas 
e duração de dois anos.

SAIBA MAIS: 
 Em 2013, o curso de 120 
horas foi na área de Alfabeti-
zação e Linguagem, abordando 
o processo de alfabetização e 
letramento, além de atividades 
práticas que desenvolvem as 

bases da leitura e escrita. Partici-
param 27 professores, dos quais 
10 cadastrados no censo escolar 
em 2012, que atuaram do 1º ao 
3º ano e receberam bolsa do 
Governo Federal.
       Colaboração: SME de Corupá.

região e, também, de crianças 
em idade escolar.
 Levando em considera-
ção esses fatores, estão sendo 
instalados, provisoriamente, até 
a construção definitiva de salas 
de aula, no Centro Educacional 
Municipal Ceniro Martins, 12 
contêineres, o que implica em 4 
salas de aulas, ou seja, vaga para 
280 alunos do ensino fundamen-
tal, no período diurno. Permitin-
do, ainda, espaço para mais 140 
estudantes no período noturno, 
aumentando a capacidade para 
720 educandos. Embora tenha 
isolamento térmico, haverá 
ainda uma tenda, protegendo 
os espaços entre os contêineres, 
que permitirá área de lazer e 
recreação.
      Colaboração: SME de São José.



Metodologias de ensino

Tecnologias e aulas práticas auxiliam no desenvolvimento da educação
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 Há dois anos, professores, pais e 
alunos da rede municipal de ensino de Canoi-
nhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, 
viram o dia a dia das salas de aula passar por 
mudanças e puderam perceber a importância 
de se aliar a tecnologia aos métodos tradicio-
nais de ensino. 
 Em 2012, foram adquiridos mais de 
5 mil laptops educacionais, por meio do pro-
grama Um Computador por Aluno (ProUca), 
desde então, cada estudante da rede passou 
a contar com o auxílio de programas espe-
cíficos, que contribuem para a melhoria dos 
índices educacionais de Canoinhas.
 Junto com a aquisição dos computa-
dores, a Secretaria Municipal de Educação, 
implantou os portais Aprimora Educacio-
nal, que compreende as séries iniciais – de 
primeiro ao quinto ano – e o Aprende Ca-
noinhas, desenvolvido para atender alunos 
do sexto ano à oitava série, afim de que eles 

Fotos: SME de Canoinhas.

Escola Aterrado Alto aposta em aprendizagem com maquetes

 Nos dias atuais, os alunos têm con-
tato com um mundo cheio de experiências 
trazidas, principalmente, pela internet. Esta 
modernidade deve ser acompanhada em sala 
de aula, com a utilização de recursos visuais, 
como por exemplo, a utilização de maquetes, 
no qual o aluno pode observar e assimilar 
melhor o conteúdo. Uma simples metodolo-
gia, que pode tornar as aulas mais interessan-
tes, do que quando o conteúdo é apresenta-

Fotos: SM
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tenham acesso a conteúdos diferenciados, 
que reforçem os temas abordados em salas 
de aula.
 De acordo com a empresa Positivo, 
responsável pelo programa, de janeiro a se-
tembro de 2013 foram utilizadas mais de 67 
mil atividades nos dois portais. O dinamismo 
e recursos visuais, somado à maneira que os 
professores utilizam as tecnologias, têm dado 
bons resultados. 
 Outro trabalho que tem dado certo, 
aliado as tecnologias, é o Programa Inter-
disciplinar de Educação no Campo, que visa 
inserir novas práticas pedagógicas no currícu-
lo escolar básico, dos alunos de localidades 
interioranas de Canoinhas. 
 “Mesmo com a informatização do en-
sino, o município continuou com programas 
e projetos que atendem as particularidades 
de cada unidade de ensino. Na área rural, por 
exemplo, os alunos tem acesso ao conteúdo 

multimídia, mas continuam desenvolvendo 
os projetos de Educação do Campo”, explica o 
secretário de educação, Hamilton Wendt. 
 Além dos conteúdos básicos de sala 
de aula, os estudantes recebem instruções 
a respeito da alimentação, saúde, higiene, 
sexualidade, família, trabalho, ciências e 
tecnologia, cultura, artesanato e associativis-
mo/cooperativismo. Outro eixo abordado é 
o Agrossilvipastoril, no qual tratam do meio 
ambiente, agricultura, olericultura, silvicul-
tura, solo, mecanização agrícola, agrotóxi-
cos, saneamento, paisagismo, jardinagem, 
irrigação, drenagem, bovinocultura de leite, 
corte, suinocultura, avicultura, piscicultura e 
pequenos animais. 
 Para o secretário, a junção das tecno-
logias, com atividades diferenciadas dentro e 
fora das salas de aula, é o que tem contribuído 
com o desenvolvimento da educação local.
              Colaboração: SME de Canoinhas.

do apenas de forma expositiva. 
 Com o objetivo de unir a teoria com 
a prática, os alunos do 7º ano 01 e 02 da 
E.E.B.N.M. Aterrado Alto, de Monte Castelo, 
juntamente com a professora Edinéia Rodri-
gues dos Santos, elaboraram maquetes sobre 
o Sistema Feudal, o qual perdurou entre os 
séculos V e XV.  
 O trabalho apresentou o cotidiano 
das pessoas naquele período, moradia, vestu-

ário, economia, religião e artesanato. Assim, 
os alunos puderam fazer uma relação entre 
passado, presente e futuro e, ainda, aperfei-
çoar o aprendizado.  
                   Colaboração: SME de Monte Castelo.
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 Dadas às dimensões continentais de 
nosso país, a tecnologia tem um papel funda-
mental na articulação de municípios longín-
quos, na troca de experiências e na construção 
de saberes, que podem ser ministrados a 
distância. O uso de diferentes linguagens de 
mídia na escola pode ser um caminho, para 
promover mudanças de atitudes e de meto-
dologias de trabalho. Partindo deste princípio, 
cerca de cinquenta professores da Rede Muni-
cipal de Educação de São José participaram, no 
mês de março, do curso Educonex@o - emba-
sado nos 4 pilares da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO): aprender a ser, conviver, conhecer 
e fazer - promovido pela NET Educação, em 
parceria com o Instituto Crescer e a Secretaria 
de Educação do Município, coordenado pela 
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
 O curso contou com uma palestra 
sobre Novas Tecnologias e Novos Recursos 
para uma Nova Educação, ministrada pela 
diretora técnica do Instituto Crescer, Luciana 
Allan e, ainda, com a participação on-line dos 
professores, que puderam aprender a utilizar 
tecnologias digitais em práticas pedagógicas, 
promovendo oportunidades para os alunos 
interpretarem e produzirem diferentes tipos 
de textos, como apresentações em slides e 
materiais para blogs, vivenciarem processos 

Professores participam de formação sobre 
tecnologias digitais e estratégias de ensino

sistematizados de busca de informação na 
internet e promover estratégias de comunicar 
suas ideias.
 De acordo com a secretária de Educa-
ção, Méri Hang, as tecnologias são importan-
tes para o avanço na educação. “Não é com 
base na tecnologia que nasce o aprendizado, 
mas com uma gestão participativa do proces-
so”, afirma.
 Como parte da parceria do projeto 
Educonex@o, a NET realizará a instalação de 
pontos banda larga e TV a cabo nas escolas, 
de acordo com a viabilidade técnica. O serviço 
está sendo doado pela Empresa a 13 escolas 
do município, e ficará à disposição de alunos e 
professores em áreas como biblioteca, labora-
tórios de informática e sala de vídeos.  
               Colaboração: SME de São José.

Foto: SME de São José.

Telecentro é entregue à comunidade de Maracajá

 O telecentro, instalado na E.E.B.M 12 
de Maio, em Maracajá, já está aberto à comu-
nidade. Os pais dos quase 400 alunos puderam 
conhecer o espaço recém montado, após a últi-
ma assembleia na escola, no qual foram repas-
sadas informações como horário, projetos que 
serão desenvolvidos durante este ano de 2014, 
eventos, entre outros assuntos de interesse da 
comunidade escolar.
 O encontro e entrega oficial do telecen-
tro contou, ainda, com a presença do diretor de 
Educação, Denner Lucas Casagrande; da diretora 
da escola, Rosinéia Aparecida Gonçalves; da 
presidente da APP, Geovana Trevisol; do prefeito 
Wagner da Rosa e da primeira dama, Catia Regi-
na da Rosa. 
 Na ocasião, o prefeito falou das ações 
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e investimentos na área da educação no muni-
cípio, e destacou a implantação do telecentro 
na escola 12 de Maio. "Hoje, com o avanço das 
tecnologias, é imprescindível ter iniciativas que 
favorecem o acesso das pessoas à internet e, 
ainda, ofereça equipamentos de qualidade, além 
de ter um ambiente agradável para os frequenta-
dores”, destaca.
  No total, serão seis telecentros no 
município que vão proporcionar o acesso público 
e gratuito à população, com 10 computadores 
conectados à internet, além de mobília completa 
e ar condicionado.

 Os telecentros vão beneficiar alunos e 
professores da rede pública municipal e estadual, 
clube de mães, acadêmicos das universidades 
da região, clube de idosos e entre outros grupos 
organizados ou não, universalizando o acesso à 
internet. Colaboração: SME de Maracajá.        

Aprendizado

O carneirinho que veio 
para o Jantar
 Eu me chamo Elizandra Patrícia Benetti, sou 
professora na Escola Básica Municipal Agropecuária Demé-
trio Baldissarelli, de Chapecó. Sendo esta uma escola do 
campo, acredito que devemos aproveitar todas as oportu-
nidades de trabalho que ela nos oferece, proporcionar aos 
educandos conhecimentos práticos e vivências no processo 
educativo, de modo que ele  não aconteça somente atra-
vés da teoria. 
 A sequência didática “O carneirinho que veio 
para o jantar”, a partir do livro do autor Steve Smallman, 
foi realizada com a turma de 1ª serie com o intuito de tra-
balhar a matemática e dentro da disciplina o conteúdo de 
adição, inserindo na atividade a multidisciplinaridade por 
meio das atividades que contemplam língua portuguesa e 
ciências naturais. 
 O desenvolvimento das ações iniciou com a lei-
tura do livro, em seguida cada criança contribuiu com seu 
entendimento, explicando a compreensão sobre a história. 
Expliquei que, em nossa região, não chamamos os animais 
de carneiros e sim de ovelhas. Após a leitura, os educandos 
apresentaram as palavras que não conheciam, procuramos 
o significado no dicionário e passamos para a atividade de 
desenho da história. 
 Agendamos uma visita a área II da nossa escola, 
onde se encontra o setor de ovinocultura, para que as 
crianças conhecessem as ovelhas que estão no período de 
reprodução. Elaboramos perguntas com as dúvidas e curio-
sidades que cada um tinha sobre os animais, para fazer aos 
técnicos que lá trabalham.
 Fomos atendidos pela zootecnista que nos mos-
trou o espaço onde vivem as ovelhas, respondeu a todas 
as perguntas e dúvidas dos estudantes e, ainda, permitiu 
que os alunos tocassem nos filhotes. Nesta visita fizemos a 
contagem das ovelhas adultas e dos filhotes, somamos as 
duas quantidades para sabermos quantos animais existem 
ao todo na escola.
 Para finalizar o trabalho, construímos uma ma-
quete para representar o espaço onde vivem as ovelhas e 
modelamos os animais em argila. Os alunos registraram no 
caderno o que mais gostaram do passeio. Cada um elabo-
rou o registro a seu modo e da forma como conseguiu. 
 Os resultados foram positivos, pois com o 
nascimento dos filhotes, pudemos visualizar, na prática, 
como acontece o processo de adição e, também, ampliar o 
conhecimento para outras áreas, que contribuíram para o 
processo de leitura e escrita. 
 Nosso objetivo com esta atividade foi propiciar 
por meio da história, a leitura, a escrita, a interpretação e 
a construção de texto, o uso do dicionário, as noções de 
quantidade, as questões de gênero, a adição, o conheci-
mento técnico sobre as ovelhas, o seu desenvolvimento, os 
cuidados, a alimentação,  o manejo e também a afetivida-
de.
 Todas as crianças participaram do processo de 
construção do trabalho final e o melhor, demonstraram sa-
tisfação ao realizar as atividades e em observar o trabalho 
concluído. Este, com certeza, foi um grande resultado que 
alcançamos juntos.  
 
      Profª Elizandra Patrícia Benetti
   E.B.M Agropecuária Demétrio Baldissarelli - Chapecó. 
Recado: Você, professor, que deseja expor sua opinião a 
respeito de assuntos relacionados a educação ou, ainda, 
relatar experiências de ensino, para que venha ser publi-
cada em uma de nossas edições, envie seu texto para o 
e-mail: assessoriaundimesc@gmail.com.

 
 
 
 

 

Trabalhador, 
Você que não esquece dos seus afazeres, 
jamais poderia ser equecido nesta data tão 
especial. A Undime/SC parabeniza a todos 
os trabalhadores, em especial aos profissio-
nais da educação, que têm desempenhado 
seu papel com excelência e contribuído com o 
crescimento do nosso país.  
 (1º de maio - Dia do Trabalhador).



Meio ambiente

CEI Alegria de Viver põe em prática projeto ecológico
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 O CEI Alegria de Viver, lo-
calizado no bairro Paranaguami-
rim, em Joinville, criou o projeto 
"Natureza com Amor, Aprendi-
zado com Arte", que trata da 
educação ambiental.
 Em 2013, o projeto ga-
nhou o prêmio Embraco de Eco-
logia e, neste ano, será realizada 
a parte prática, com atividades 
pedagógicas em sala de aula.
 “Além de todas as ati-

vidades pedagógicas a respeito 
do meio ambiente, nós vamos 
construir, junto com a comuni-
dade escolar e local, um espa-
ço Arte Sustentável”, afirma a 
diretora, Rose Maria Felizari. No 
ambiente, serão feitas oficinas de 
reciclagem de papel, de óleo de 
cozinha, de artes, entre outros, 
e os trabalhos irão envolver as 
crianças, funcionários e toda a 
comunidade.

 Simbolizando a abertura 
do projeto em 2014, o artista 
plástico, Ademar Cesar esteve na 
instituição e pintou, junto com as 
crianças, uma tela.  
 O CEI Alegria de Viver 
atende, hoje, 330 crianças com 
até cinco anos de idade. Todas 
as turmas participam do projeto 
institucional, que incentiva a 
preservação da natureza.
       Colaboração: SME de Joinville.

A importância da compostagem para o meio 
ambiente e a saúde das pessoas
 A gestão ambiental 
estabelece políticas, programas e 
práticas administrativas e opera-
cionais, que asseguram a saúde, 
a segurança das pessoas e a 
proteção ao meio ambiente. Uma 
política ambiental bem concebi-
da pode ajudar a reduzir custos, 
assim como gerar benefícios à 
sociedade.
 Mais do que uma neces-
sidade ecológica, as técnicas de 
sustentabilidade estão surgindo 
como oportunidades de criar no-
vas tecnologias socioambientais 
e crescer pessoal e profissional-
mente. Aos poucos o ser humano 
passa a entender que está inse-
rido em um imenso ecossistema, 
no qual será preciso aprender a 
viver com práticas sustentáveis e 
atitudes ecologicamente corretas.
 Como se sabe, um dos 
maiores problemas ambientais, 
da atualidade, é a enorme quan-
tidade de lixo que produzimos. A 
compostagem é um processo que 
permite, não só reduzir a quan-
tidade de resíduos que, de outra 
forma, seriam depositados em um 
aterro sanitário, mas também pro-
duzir o composto, um fertilizante 
natural, que pode ser utilizado 
como adubo.
 É comum pensar que a 

compostagem acontece principal-
mente nas zonas rurais, entre-
tanto, levando em consideração 
temas como: preservação do 
meio ambiente, alimentação sadia 
sem agrotóxicos, saúde escolar, 
entre outros conceitos que o 
mundo moderno nos traz, por 
meio dos meios de comunicação, 
tornando visíveis as necessidades 
que existem em nosso planeta, fez 
com que a Secretaria Municipal 
de Educação de São José pensas-
se em projetos que tenham uma 
profunda relação com a escola, 
alcançando de maneira singular a 
comunidade escolar num todo.
 Com base neste tema, 
teve início nos dias 1º e 2 de abril, 
junto a Escola do Meio Ambiente, 
envolvendo o Centro Municipal 
de Educação Ambiental Escolar 
do Mar, o curso relacionado à 
aplicabilidade de maneira prática 
à tecnologia social, voltada ao 
aprimoramento das técnicas de 
compostagem, possibilitando o 
aprendizado sobre o descarte 
correto dos resíduos orgânicos e 
seu tratamento final. 
 O objetivo deste trabalho, 
na prática, é se ter uma maneira 
simples e eficaz de diminuir a 
grande quantidade de lixo que 
geramos, diariamente, e como 

consequência promover dentro 
das unidades escolares da rede 
municipal, subsídios teóricos 
e práticos quanto ao processo 
de separação do lixo orgânico e 
posterior compostagem; destacar 
a problemática que envolve o lixo 
gerado nas cidades, principal-
mente o lixo orgânico; incentivar 
a reciclarem dos resíduos; apre-
sentar à comunidade escolar o 
conceito de compostagem como 
uma forma de tratamento do lixo 
orgânico, além de formar cida-
dãos conscientes em relação à 
proteção do meio ambiente.
 Conforme a secretária 
de educação do município, Méri 
Hang, a compostagem é processo 
de extrema importância, tanto 
para a produção de fertilizantes 
naturais, como para evitar a po-
luição e gerar renda, fazendo com 
que a matéria orgânica volte a ser 
usada de forma útil.
 Durante o curso foram 
apresentadas propostas com 
compostagem, por meio de uma 
mostra de ciências, a fim de 
propor um trabalho que possa 
ser articulado com as unidades 
escolares, na tentativa de inserir a 
técnica para aproveitamento dos 
resíduos orgânicos.
 A referida mostra estará 
aberta à visitação, durante o mês 
de abril, na Escola Municipal do 
Meio Ambiente, com o acompa-
nhamento de estagiárias do SESC. 
Posteriormente, a própria escola 
dará continuidade ao trabalho, 
proporcionando oficinas às tur-
mas de alunos, previamente agen-
dadas, com o intuito de orientar 
a sua prática junto à comunidade 
escolar. Colaboração: SME de São José.

De olho na educação

O PNE e o CAQi
 Espero que ao ser publicada esta 
edição do Jornal da Undime/SC, o Plano 
Nacional de Educação já tenha sido aprovado 
pelo Congresso Nacional e esteja em vigor.  
Entretanto, como tantas vezes acreditávamos 
e não se concretizou, não é descabido ressaltar 
alguns pontos que constituem os seus alicerces 
para que as 20 metas possam ser alcançadas. 
 O primeiro é a garantia de financia-
mento, com a aprovação de 10% do PIB para 
a educação pública. Tudo indica que, devido 
à grande mobilização da área educacional, os 
parlamentares não deixarão de aprová-la.
 O segundo é a forma como os 
recursos adicionais serão destinados à educacão 
básica. Neste aspecto, o Art. 211 da Constituição 
estabelece que a União deve colaborar técnica 
e financeiramente com os estados e municípios, 
para a garantia do padrão mínimo de qualidade 
na educação. Sabemos que esta colaboração é 
pequena, embora tenha aumentado, e não é 
desejável que fique a critério da União o modo 
e a forma da distribuição dos novos recursos 
advindos da exigência do PNE. Há que ampliar 
os mecanismos do FUNDEB, superando o 
critério de rateio nos próprios estados, entre 
esses e seus municípios. A Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, da qual a UNDIME faz 
parte, liderou a construção do mecanismo do 
CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial). Ele foi 
normatizado pelo Parecer 8/2010 da Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional da 
Educação, levando em consideração salário, 
carreirra, número de alunos por turma e a 
estrutura de laboratório , biblioteca, quadras de 
esporte, entre outros.
 O CAQi foi incluído no Plano, com 
prazo de dois anos para sua implementação. Se 
não houver recurso adicional, as prefeituras e 
estados ficarão com a obrigação  de imple-
mentá-lo, e sempre o defendemos para fixar a 
qualidade mínima para todas as escolas brasi-
leiras, evoluindo para a qualidade plena, sem 
condições de efetivá-lo. Mais uma vez, os entes 
que menos arrecadam ficarão com o encargo, 
com a fiscalização da sociedade, do Ministério 
Público e da Justiça, sem condições de cumprir a 
obrigação explicitada no PNE.
 Os municípios e estados ainda ne-
cessitam ampliar as vagas na pré-escola e ensino 
médio, que se tornam obrigatórios a partir de 
2016, isto é, em menos de dois anos. Nós ainda 
temos que ampliar as vagas nas creches, alcan-
çando 50% da faixa etária de 0 a 3 anos, até 2018. 
Sabemos, entretanto, que esta meta, embora 
extremamente difícil, tanto é que o Plano de 
2001 a 2010 já a previa, alcançou apenas 18%, 
mesmo assim os Conselhos Tutelares, Ministerio 
Público e Justiça exigem que toda demanda seja 
atendida, desconsiderando as metas do PNE.
 Só para atingir o padrão mínimo pre-
conizado pelo CAQi seriam necessários mais 54 
bilhões, segundo estudo realizado pelo prof. Luiz 
Araújo, da UNB, em tese defendida na USP, em 
27 de fevereio de 2014. Para a expansão da edu-
cação infantil e média, ampliação do tempo inte-
gral em 50% das escolas, que também consta do 
PNE, e tantas outras metas, há necessidade de, 
no mínimo, vincular a complementação da União 
para todos os municípios e estados que não 
conseguirem alcançar os valores do FUNDEB, que 
corresponda ao CAQi, e não mais se restringir ao 
rateio hoje existente. Este pleito foi reiterado no 
II Seminário da Undime Região Sul, que congrega 
os dirigentes municipais dos três estados do sul, 
realizado de 26 a 28 de março de 2014. Sem esta 
medida, o PNE já nasce fadado ao insucesso, pois 
ficará sem sustentação  econômica para cumprir 
as suas metas de qualidade da educação.
 

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Dirigente Municipal de Educação de Florianópolis.
Recado: Você, dirigente, que deseja expor sua 
opinião a respeito de assuntos relacionados a 
educação, para que venha ser publicada em 
uma de nossas edições, envie seu texto para o 
e-mail: assessoriaundimesc@gmail.com.

ANUNCIE AQUI 
Informações: (48) 2106-5936



Concurso
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Undime/SC promove fórum extraordinário em Brusque

Undime/SC

Prazo de inscrições para Olimpíada de 
Língua Portuguesa está encerrando
 Professores e alunos de 
escolas públicas, do 5º ano do ensi-
no fundamental até o 3º do ensino 
médio, que desejam participar da 
4ª Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro, têm até o dia 
30 de abril para efetuar a inscrição 
no concurso. Os interessados de-
vem acessar o portal da Olimpíada, 
(www.escrevendoofuturo.org.br), 
e realizar o cadastro.
 Para validar a inscrição 
do professor é preciso que seja 
feita, também, a adesão da rede 
de ensino pelo portal. No caso das 
escolas municipais, o secretário de 
educação do município deve fazer 
a adesão.  Já as estaduais, fica a 
cargo do secretário estadual.
 O regulamento está 

disponível no portal da Olimpíada. 
As escolas participantes terão até 
o dia 15 de agosto para enviarem 
os textos, e o evento de premiação 
acontecerá no dia 01 de dezembro.
 A Olimpíada de Língua 
Portuguesa é uma política pública 
federal, realizada pela Fundação 
Itaú Social e pelo Ministério da 
Educação (MEC), com a coordena-
ção técnica do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec), e tem 
por objetivo aprimorar a prática 
didática de professores de Língua 
Portuguesa da rede pública em 
todo o Brasil, contribuindo, assim, 
com a melhoria da qualidade do 
ensino de leitura e escrita. 
     Mais Informações: (48) 2106-5936.

Literatura

Biblioteca itinerante democratiza 
acesso à leitura em Guabiruba
 São 50 exemplares de 
livros percorrendo o município 
de Guabiruba. Os títulos variam 
conforme o gosto do leitor. Há os 
históricos, de comédia, roman-
ce, infantis, de suspense. Tem 
de tudo um pouco na Biblioteca 
Itinerante de Guabiruba, que 
começou a circular no município, 
no dia 5 de março, pela Casa da 
Cidadania. As pessoas que forem 
até o local poderão retirar um 
livro e devolvê-lo no local em até 
20 dias.
 A acadêmica do curso de 
Direito, Jessica Maris Maccarini 
Fischer, de 19 anos, foi uma das 
primeiras usuárias da biblioteca. 
“A leitura está muito boa e a ideia 
da biblioteca também. Têm pes-

soas que gostam de ler e às vezes 
não sabem onde pegar os livros. 
Aqui elas têm acesso e enquanto 
esperam pelo serviço podem fazer 
a retirada”, avalia a estudante.
 A Biblioteca Itinerante é 
um projeto do Conselho Muni-
cipal de Guabiruba e da Funda-
ção Cultural. O superintende da 
Fundação Cultural, Gilmar José 
Celva, avisa que os interessados 
em doar livros podem fazê-lo na 
própria Casa da Cidadania ou na 
Fundação. “Iremos catalogar esses 
títulos e colocar à disposição da 
população. Vale destacar ainda, 
que a cada 30 dias os livros serão 
trocados para proporcionar mais 
diversidade aos leitores”, afirma.
     Colaboração: SME de Guabiruba.
 

 A União dos Dirigentes 
Municipais de Educação de Santa 
Catarina (Undime/SC), institui-
ção responsável por disseminar 
a educação no estado, realizará, 
nos dias 24 e 25 de abril, o VII Fó-
rum Extraordinário da Educação, 
no Hotel Monthez, em Brusque.
 O tema norteador da 7ª 
edição do evento, será a “Gestão 
Escolar e Formação de Profes-
sores” que, em conjunto com 
assuntos relacionados ao tema 
central, visa promover discussões 
a fim de ampliar conhecimentos, 
no que diz respeito à qualidade 
da educação, e aprimorar estra-
tégias de aplicabilidade, para 
incluir na educação do Estado.
 A programação foi prepa-
rada com a intenção de atender 
as demandas dos municípios de 
Santa Catarina, e contará com pa-
lestrantes de destaque nacional, 
que contribuirão para a gestão 
e formação de professores de 

todas as secretarias municipais 
de educação do estado.
 O VII Fórum Extraor-
dinário da Undime/SC prevê a 
participação de, aproximadamen-
te, 300 participantes, dentre eles, 
dirigentes municipais de educa-
ção e interessados no assunto.  

Programação dia 24/04:
 Palestra: Como Deve Ser 
a Educação nas Escolas Públicas 
no Brasil - Palestrante: Vanessa 
Tobias (Instituto Vanessa Tobias); 
 Palestra: Desafios da Ges-
tão Escolar para uma Educação 
Infantil de Qualidade - Palestran-
te: Zilma de Moraes Ramos de Oli-
veira (USPRP e Instituto Superior 
de Educação Vera Cruz); 
 Palestra: Boas Práticas 
Para Escola Pública de Excelência - 
Palestrante: Ernesto Martins Faria 
(Fundação Lemann);
 Palestra: Gestão Orça-
mentária e Financeira da Educa-

ção – A Aplicação de Recursos 
Palestrante: Jeam Adriano Rogoni 
- (Sintegris); 
 Palestra: Avaliação Ex-
terna x Gestão Palestrante: Lúcia 
Alves Faria Mattos – Consultora 
da SEE/MG (Instituto Avaliar);
 Palestra: Formação de 
Grupo de Trabalho para Discutir 
Repasse dos Recursos Financeiros 
do Estado para Transporte Escolar 
Realizado pecos Municípios - Pa-
lestrante: Osmar Matiola (Secreta-
ria de Estado da Educação de SC).

Programação dia 25/04:
 Palestra: O papel da 

Tecnologia e da Formação Peda-
gógica no Cenário da Educação do 
Brasil - Palestrante: Dra. Roseli de 
Deus Lopes ( Escola Politécnica da 
USP ); 
 Palestra : Como Qualifi-
car a Educação Básica no Brasil 
- Palestrante: Andrea Bergamaschi 
(Todos pela Educação); 
 Mesa Redonda: Desa-
fios a serem Implementados na 
Formação de Professores que 
Atendam as Necessidades da 
Educação Básica - Coordenação: 
(Astrit Tozzo) - Integrantes: Mozart 
Neves Ramos (UFPE ); Inês kisil 
Miskalo (Fundação Ayrton Senna). 



Premiação nacional

Rede Municipal de Urussanga recebe prêmio Palma de Ouro 2014

Escola de Pais

Fraiburgo planeja implantação da Escola de Pais
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 A secretária de educação do municí-
pio de Urussanga, professora Brígida Marioti, 
esteve, no mês de março, em Salvador (BA), 
para receber o prêmio “Palma de Ouro 2014”, 
por estar entre os 100 secretários de destaque 
nacional, pela atuação positiva frente à Se-
cretaria Municipal de Educação. A premiação 

foi concedida pela empresa Premium Brasil 
Congressos e Eventos Nacionais de Camboriú, 
Santa Catarina.
 Gestão Democrática, Gestão em 
Educação e o Projeto “Urussanga vira criança” 
foram os critérios de atuação contemplados. 
O projeto, “Urussanga vira Criança: Aspirações 
infanto-juvenis no planejamento municipal 
criativo e sustentável”, teve por objetivo 
estimular a participação infanto-juvenil nas 
decisões sobre o desenvolvimento na área 
urbana e rural de Urussanga. 
 A coordenadora pedagógica dos 
anos finais do C.E.P Lydio de Brida, professora 
Cacilda Bez Fontana, representou a escola pelo 
destaque do projeto, com a participação dos 
seus 350 alunos e respectivos professores. 
 No decorrer da programação do Con-
gresso Nacional, a secretária de educação teve 
a oportunidade de apresentar uma síntese 
sobre o desenvolvimento do projeto e seus 
resultados, bem como citar alguns dados da 
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 Numa ação inovadora na região da 
AMREC, o município de Treviso, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, com 
o apoio da Editora Saraiva lançou, neste 
início e ano letivo, a nova proposta peda-
gógica - O AGORA, sistema de ensino. 
 Além da entrega dos materiais 
didáticos, a nova proposta garante a ca-
pacitação dos gestores, professores e pais 
da rede municipal. Evoluindo do ensino 
público, para o modelo de educação avan-
çada, adotado pelas instituições de ensino 
particular. 
 De acordo com a secretária de 
educação do município, Elaine Salvador 
Zeferino, a nova proposta pedagógica tem 
por objetivo, oferecer uma educação cada 
vez mais qualificada aos alunos e, elevar o 
nível de ensino e aprendizagem.  
  Colaboração: SME de Treviso.

Inovação

Escolas Municipais de 
Treviso recebem nova 
proposta pedagógica

 A Secretaria 
Municipal de Educação, 
em parceria com a Escola 
de Pais do município 
de Videira, está implan-
tando, em Fraiburgo, a 
Escola de Pais. O objetivo 
é debater e refletir sobre 
assuntos relacionados à 
educação, na infância e 
adolescência, nos dias 
atuais. 
 A Escola de Pais 
é uma associação de 

Foto: SM
E de Fraiburgo.

secretaria e, também, falar sobre o município. 
A avaliadora do MEC e PhD. Dra. Bernadette 
Beber foi quem entregou o troféu para a se-
cretária Brígida. 
 “O prêmio, em destaque, é referên-
cia de atuação brilhante de todos os alunos e 
professores dos anos finais que, juntamente 
com direção e coordenação do C.E.P. Lydio de 
Brida, não mediram esforços para que o proje-
to se destacasse”, afirma a secretária. 
 O Projeto “Urussanga vira Criança” 
contou, também, com a participação do Comi-
tê da Bacia do Rio Urussanga, na elaboração 
e formação dos trabalhos, e será incluído no 
livro que trata dos melhores projetos educa-
cionais do Brasil, na Universidade de Goiás. 
Já para o início do mês de julho, a secretária 
de educação irá apresentá-lo na Universidade 
de Barcelona (Espanha), referenciando assim, 
a importância do projeto nas questões sobre 
sustentabilidade e administração pública.  
               Colaboração: SME de Urussanga.

abrangência Nacional, voluntária, sem fins 
lucrativos, e que possui um reconhecimen-
to e experiente trabalho em ajudar os pais 
a entenderem melhor as atuais transfor-
mações e mudanças constantes na vida 
moderna, no que se refere à Educação dos 
filhos.
 O grupo de Fraiburgo, já esteve 
reunido com a equipe de Videira, para pla-
nejar as primeiras ações que serão realiza-

das nesta primeira etapa, com a comunida-
de escolar do Bairro Macieira. 
 A equipe da Escola de Pais de 
Fraiburgo, que é constituída por profes-
sores e voluntários da comunidade, vem 
se preparando por meio de capacitações, 
desde o segundo semestre do ano passado 
e aguarda, com expectativa, o início deste 
trabalho que beneficiará famílias de toda a 
região.  Colaboração: SME de Fraiburgo.


