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Chapecó realiza mais uma edição da Colônia de FériasEditorial

 Meus caros colegas, 
grandes são os desafios no 
início de cada ano letivo. 
Fazer da escola o ambiente 
transformador que ela deve 
ser não é uma tarefa fácil, 
muito menos rápida. Essa 
consolidação acontece de 
maneira lenta e trabalhosa, 
exige perseverança e uma 
boa gestão.
 Creio que, especifi-
camente neste ano, um dos 
principais desafios direta-
mente ligados aos dirigen-
tes municipais, será traba-
lhar para essa causa, com os 
baixos recursos destinados à 
educação. Será um ano para 
desenvolvermos a nossa 
criatividade, encontrarmos 
alternativas, soluções e fer-
ramentas valiosas, para que 
possamos dar continuidade 
a todo trabalho desenvol-
vido nos municípios catari-
nenses.
 Vivemos um mo-
mento de transformação 
social, política, econômica 
e ética, onde os valores 
estão sendo reconstituídos 
e apoiados pela base sólida 
da educação. É por meio 
dela que a transformação 
da sociedade e do futuro 
acontecem.
 Abraçar essa causa 
significa andar juntos. Atra-
vés da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação de 
Santa Catarina, fortalece-
mos o trabalho de cada se-
cretaria municipal de educa-
ção, trocamos experiências, 
informação e conhecimento, 
e fomentando a perspectiva 
de mudança social que só a 
educação traz.
  Astrit Maria Savaris Tozzo 
    Presidente - Undime/SC.

    Recesso escolar

 Em Chapecó, todo o 
mês de janeiro é assim: crianças 
brincando nas férias, dentro da 
escola. No início deste ano não foi 
diferente: mais de 200 alunos, de 
turmas do berçário ao pré-escolar 
da rede municipal de ensino, par-
ticiparam de inúmeras atividades 
nas instituições educativas. A partir 
do Projeto Colônia de Férias, os pe-
quenos tiveram diversão garantida, 
alimentação saudável e de quali-
dade, além de ambiente seguro e 
confortável.
 A ação foi desenvolvida 
em cinco Centros de Educação 
Infantil Municipal polos. Todos pen-
sados logisticamente para atender 
crianças de diferentes localidades 
do município. A programação foi 
voltada a atividades recreativas, 
culturais e esportivas, incentivando 
a imaginação e a troca de experi-
ências. O resultado foi um espaço 
alegre e criativo para os pequenos. 
  Planejada ainda no se-
gundo semestre de 2015, a colônia 
trouxe ações lúdicas que prioriza-
ram o desenvolvimento dos alunos, 

respeitando o recesso escolar. Ao 
todo, uma equipe de 80 profissio-
nais, entre professores, estagiárias, 
cozinheiras e serventes, trabalha-
ram para que tudo ocorresse bem. 
Além disso, uma coordenação geral 
do projeto, na Secretaria Municipal 
de Educação, acompanhou, por 
meio de articulação pedagógica, o 
que aconteceu e se desenvolveu 
em todos os Ceim’s. 
 “O que priorizamos neste 
período é que as crianças aprovei-
tem as suas férias com segurança, 
bem alimentadas e brincando. Para 
isso todas as atividades prioriza-
ram a ludicidade, a construção do 
relacionamento com os colegas, 
com os professores, a descoberta 
de novas brincadeiras e conheci-
mento. Entendemos que o período 
do recesso escolar é fundamental 
para o amadurecimento da criança 
e também para que esteja prepa-
rada para o próximo ano na escola. 
Os resultados foram pais tranquilos 
e crianças se divertindo”, enfatiza 
o Prefeito de Chapecó, Luciano 
Buligon.

 Essa foi a 11ª edição do 
projeto que iniciou ainda em 2006, 
para atender às solicitações da 
comunidade, entendendo que as 
políticas de atenção às crianças em 
vulnerabilidade social ou pessoal, 
se fazem necessárias.
        Colaboração: SME de Chapecó.

80
PROFISSIONAIS 
TRABALHARAM 
NO ATENDIMEN-
TO DE MAIS DE 
200 CRIANÇAS 
DURANTE O 
RECESSO 
ESCOLAR.
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Combate

Informação e prevenção ao uso de drogas ganha foco a partir de março
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Chapecó realiza mais uma edição da Colônia de Férias

COEB

6ª edição do Congresso de Educação Básica encerra com conferência do 
espanhol Fernando Hernandez e público record em Florianópolis

 Integrantes da Secretaria 
da Educação de Jaraguá do Sul, 
da Secretaria da Saúde, da Assis-
tência Social, do Conselho Muni-
cipal de Políticas sobre Drogras 
(Comen), do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, da Polícia 
Militar e da Procuradoria do Mu-
nicípio estiveram reunidos com 
o prefeito do município, Dieter 
Janssen, para discutir a execução 
do programa relacionado ao uso 
de drogas, que visa à atuação e 
prevenção nas escolas. O proble-
ma, de acordo com o secretário 
da educação, Elson Quil Cardozo, 
é uma realidade em escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares 
e precisa de ação conjunta para 
o combate e a prevenção.
 Na ocasião, foi definido 
o nome Programa Interinstitu-

cional de Prevenção e Atuação, 
que pretende ser conhecido 
como PIPA, a sigla das iniciais, 
que também tem relação com 
o público-alvo, estudantes do 
9º ano, com idade de 13 e 14 
anos. Duas escolas municipais 
irão receber a visita da equipe 
no mês de março. Serão seis 
temas abordados: conversando 
sobre drogras lícitas e ilícitas 
(Comen); uso de substâncias e 
suas consequências para o corpo 
(Saúde); aspectos legais que 
envolvem o uso de drogas ilícitas 
(Ministério Público); orientações 
sobre processos que envolvem o 
uso de drogas ilícitas (Defensoria 
Pública); abordagem com o uso 
de cães e outras técnicas para 
verificação de porte de subs-
tâncias (Polícia Militar); e por 

último esclarecimentos sobre as 
medidas socioeducativas aplica-
das aos adolescentes (Social).
 Em um novo encontro, 
a equipe irá avaliar a agenda e 
definir o cronograma de datas 

e escolas que participarão do 
programa. Diretores das escolas 
serão contatados para saber do 
interesse no PIPA, que envolverá 
alunos dos 9ºs anos.
  Colaboração: SME de Jaraguá do Sul.

Foto: SME de Jaraguá do Sul.

 O Congresso de Educa-
ção Básica (COEB), promovido 
pela Secretaria de Educação de 
Florianópolis, contou com pa-
lestrantes de renome nacional 
e internacional e apresentações 
de trabalhos pedagógicos de 
profissionais da rede munici-
pal de ensino. Mais de 1.300 
pessoas foram até o Centro de 
Eventos da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina prestigiar 
a programação. Foi um dos 
maiores públicos já registrados 
em seis anos de história.
 O secretário, Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, ressalta 
que o COEB é um dos únicos 
eventos do país promovido 
antes do início do ano letivo. 
“Acredito que a rede municipal 
de ensino da capital catarinense 
seja uma das cidades pioneiras 
na preparação e motivação dos 

educadores com esse tipo de 
atividade”, acrescenta. 
 A conferência de en-
cerramento ficou por conta do 
professor e doutor em psico-
logia Fernando Hernandez, da 
Universidade de Barcelona, na 
Espanha. O palestrante debateu 
a respeito do atual sistema pe-
dagógico e as reformas necessá-
rias para aprimorar o ensino.
 Em seu discurso, trouxe 
ideias diferenciadas sobre o 
sistema pedagógico. Em busca 
de mudar o tradicional sistema 
onde o professor é responsável 
por transmitir informações e o 
aluno por receber, Hernandez 
apresentou a filosofia do “Faça 
você mesmo”. Esse movimento 
é responsável por ligar as artes, 
o artesanato, as novas tecno-
logias como forma de chamar 
a atenção dos jovens para que 

criem e disseminem conteúdos 
no meio digital.
 Fernando dirige o pro-
grama de doutorado em Artes 
Visuais na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Barce-

lona, onde também é professor 
titular do departamento de de-
senho. Ainda, coordena o curso 
de mestrado em Estudos sobre 
Cultura Visual.
   Colaboração: SME de Florianópolis.

Foto: SME de Florianópolis.
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Oficina de Robótica inspira criatividade dos alunos em Piratuba
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Deu certo, tá aqui!

 Cerca de 100 alunos da Escola 
Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, 
de Piratuba, participaram da Oficina de 
Robótica, oferecida na instituição de ensi-
no desde de julho de 2015. Uma demons-
tração do aprendizado foi feita por alguns 
integrantes durante o encontro realizado 
pela instituição, na qual puderam apre-
sentar alguns equipamentos produzidos e 

falaram das técnicas utilizadas.
 Brinquedos, carrinhos, pequenos 
robôs e equipamentos hidráulicos foram 
construídos com a oficina, que contou 
com aulas de teoria e prática. Os alunos 
utilizaram pilhas, sucatas de aparelhos 
eletrônicos, pequenos motores, materiais 
e peças que seriam descartadas. Um kit 
educacional de Robótica, adquirido pela 

escola, também auxiliou na confecção das 
peças.
 Durante a apresentação eles 
detalharam o processo de construção 
e mostraram o funcionamento de cada 
“robô”. “É um trabalho no qual utiliza-
mos o aprendizado de sala de aula. Para 
montar qualquer desses dispositivos, os 
alunos usam conhecimentos de ciência, 
matemática, física, entre outros. E, ainda, 
estimulamos a criatividade deles”, explica 
o instrutor da oficina, Fábio Moslinger.
 O estudante Felipe Salonynska Bo-
namigo, de 14 anos, conta que se empol-
gou com a experiência e pretende saber 
mais no futuro. “Gostei muito da oficina 
e quero fazer cursos nesta área, aprender 
ainda mais. É algo diferente, mas mesmo 
assim nós utilizamos as matérias de sala 
de aula aqui, pois temos que projetar e 
calcular, para que os robôs funcionem”, 
conta ele. “Eu já estou trabalhando em um 
projeto em casa. Vou fazer uma fechadura 
com controle, e vai funcionar”, garante 
Felipe, que está no 9º ano.
 A Escola Municipal Professora 
Amélia Poletto Hepp trabalhou com a Ofi-
cina de Robótica, por meio do Programa 
Mais Educação, do Governo Federal. As 
aulas, que envolveram alunos do 5º ao 9º 
ano, aconteceram no contra turno escolar.  
 Colaboração: SME de Piratuba.

 O projeto Escolinha de Surf foi implantado, em 2006, pela Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, que disponibilizou 
três professores para ministrar as aulas teóricas e práticas. Foram adquiridas cerca de 20 pranchas de surf e todos os acessórios ne-
cessários para a prática do esporte, como roupas de neoprene, camisetas de lycra e parafina. 
 Com o objetivo de promover a integração dos estudantes da Rede Municipal com um dos esportes mais característicos do 
município, o projeto oferece mais de 200 vagas. As turmas são formadas por até 12 alunos, sendo que duas vagas são sempre re-
servadas para alunos com necessidades especiais. As aulas têm duração de uma hora e meia e acontecem uma vez por semana, no 
contra turno das aulas regulares. 
 De acordo com o coordenador do projeto, Juliano Pagnoncelli, a prática tem beneficiado muitas crianças e adolescentes, não 
somente no que se refere a escola como, também, contribui para o lado pessoal e familiar. “Os alunos apresentaram uma melhora 
em todos os aspectos. Muitos tínham Síndrome do Pânico, falta de concentração, dificuldade de relacionamento, entre outras coisas, 
que hoje foram superadas com a ajuda do esporte, afirma o coordenador”. 
 O surf, além de ser um exercício para a mente é, também, um aliado da saúde, fazendo com que o corpo e a mente estejam 
sempre saudáveis. “É gratificante ver como melhorou o redimento dos alunos após a implantação da Escolinha de Surf”, conclui o 
coordenador. 
Estudantes da Rede Municipal de de Balneário Camboriú, que tenham oito anos ou mais podem participar do projeto. As incrições 
iniciam no dia 02 de março e seguem durante todo o ano letivo. Colaboração: SME de Balneário Camboriú.

Prática do surf promove melhorias no rendimento escolar 

Foto: SME de Piratuba.
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 Com a finalidade de estimular a 
contemplação, valorizar aspectos do bair-
ro em que vivem e reforçar a importância 
da preservação histórica e ambiental, 
queo professor de Tecnologia Educacio-
nal, Carlos Wendt, da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis, responsável por 
inserir os meios midiáticos no dia-a-dia 
escolar, idealizou, em 2011, a Maratona 
Fotografica com alunos do 4º ano, da 
Escola Básica Municipal Antônio Paschoal 
Apóstolo, situado no Rio Vermelho.
 Para dar andamento ao projeto, 
foi organizada uma sequência didática no 
qual os alunos tiveram acesso a história 
da fotografia, técnicas básicas, importân-
cia da observação e segurança de imagens 
em tempos de redes sociais.
 Em 2015, na 3ª edição da Marato-
na, o tema escolhido foi o Meio Ambien-
te. As saídas fotográficas para captura das 
imagens têm sido organizadas em turmas, 
utilizando equipamento da escola. Devido 
a grande repercussão no bairro, acabou 
inserida no calendário escolar e, assim, 

Maratona Fotográfica exercita a observação e ensina arte de valorizar

Escola blumenauense é referência nacional em iniciativas sustentáveis

 Pensar de maneira sustentável faz 
parte do dia a dia na Escola Básica Municipal 
Visconde de Taunay. As atividades execu-
tadas na unidade desde 2011 chamam a 
atenção, e em 2013 a escola foi contempla-

da com a certificação internacional de escola 
criativa e inovadora pela Universidade de 
Barcelona. Agora, foi a vez do Ministério 
da Educação (MEC) certificar a unidade de 
ensino. 

 Situada 
no bairro Itou-
pava Central, 
a escola foi 
considerada 
referência para 
inovação e 
criatividade na 
educação bá-
sica no Brasil. 
Essa é a única 
unidade de en-
sino de Blume-
nau a receber 
a certificação. 
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Dentre as atividades desenvolvidas no local 
estão uma horta mandala, espiral de ervas, 
jardim biodiverso, composteira, revitaliza-
ção do pátio de britas e plantio de árvores 
frutíferas. Além disso, também foram feitos 
o isolamento térmico de uma sala de aula 
com caixas de leite vazias e a construção de 
uma casinha feita com garrafas plásticas. A 
unidade atende mais de 840 alunos. 
 Colaboração: SME de Blumenau.

Imagem vencedora da III Maratona Fotográfica, captada pelas mãos do estudante Iago Silvestrelli Jacó. 

prestigiada pela direção. 
 O trabalho é relizado pelo ideali-
zador do projeto e conta com o apoio da 
professora Daiana Albuquerque Freitas, 

da Sala de Ciências. “a ideia para 2016 
é englobar mais turmas”, afirma Carlos 
Wendt.
 Colaboração: SME de Florianópolis.
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Deu certo, tá aqui!

O aluno Josué Frees Marcon, da Escola 
Básica José Potter, do bairro Espinheiros, 
foi uma das 500 crianças, em todo o 
Brasil, que recebeu a medalha de ouro 
da Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP). O evento 
é uma realização do Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e 
tem por objetivo estimular o estudo da 
matemática e revelar talentos na área. 
Colaboração: SME de Itajaí.

Medalha de ouro
para Itajaí

A coordenadora do Projeto Paradesporto 
Escolar de Blumenau, Giselle Margot 
Chirolli, participou do IV Seminário 
Internacional da Associação Nacional 
de Desporto para Deficientes. Ela teve o 
artigo “A Promoção da Saúde e Inclusão 
Social Através do Paradesporto Escolar 
na Ótica dos Pais” selecionado para ser 
apresentado durante o evento. O traba-
lho foi desenvolvido em conjunto dos 
professores da Universidade Regional de 
Blumenau, Carlos Roberto de Oliveira 
Nunes e Mariana Campos Martins Ma-
chado. Colaboração: SME de Blumenau.

 A educação de Joinville 
está representada no grupo das 
178 instituições reconhecidas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) como exemplos de inova-
ção e criatividade na educação 
básica. A unidade escolhida 
foi a Escola Municipal Aluizius 
Sehnem, do bairro Espinheiros, 
região da baía da Babitonga.
 “Esse reconhecimento é 
motivo de orgulho e satisfação 
para a nossa escola. Demonstra 
que nosso trabalho foi visto, foi 
reconhecido e que pode servir 
de referência para outras esco-
las”, avalia a diretora Simone 
Lemos da Silva.
 Interessado em iden-
tificar e conhecer iniciativas 
inovadoras para saber em que 
medida elas podem contribuir 
para a melhoria da qualidade da 
educação brasileira, o Ministé-
rio da Educação lançou chama-
da pública em setembro passa-
do. Foram inscritos 682 projetos 
de instituições educacionais 

MEC seleciona escola de Joinville pela inovação e 
criatividade na educação básica

brasileiras, entre organizações 
não governamentais, escolas 
públicas e particulares.
 Depois de criteriosa 
avaliação, o ministério selecio-
nou 178 instituições, incluindo 
a escola Aluizius Sehnem, uma 
das cinco de Santa Catarina e a 
única de Joinville.
 O projeto tem ênfase na 
educação ambiental e no diálo-
go com a comunidade, reforçan-
do a importância da preserva-
ção dos manguezais, da baía da 
Babitonga, da fauna e da flora 
na região próxima à escola. 
“Com esses temas, procuramos 
levar o ensino além dos muros 
da escola”, informa o supervisor 
Reginaldo Silva.
 A parceria com o Insti-
tuo Menino Caranguejo e com o 
autor do livro infantil o Menino 
Caranguejo, Chico Lam, trans-
formou a rotina da escola. Até 
a biblioteca mudou de patrono 
– passou a se chamar Menino 
Caranguejo no lugar de Ruy 

Barbosa. Pescadores da região 
foram dar palestras na unidade 
e os professores foram à rua 
para conhecer a realidade da 
região.
 A diretora lembra que o 
projeto envolveu a comunidade 
e teve a participação de toda 
a escola - direção, supervisão, 
orientação e os professores. Se-
gundo ela, a ação vai continuar 
neste ano. “A principal mensa-
gem desse projeto é fazer com 
que as crianças saibam colocar 
na vida delas o que aprendem 
na escola”, destaca a diretora.
 O secretário de Educa-
ção, Roque Mattei, disse que 
a escolha da escola Aluizius 
Sehnem comprova, mais uma 
vez, a qualidade do ensino e do 
trabalho na rede municipal. “O 
ministro da Educação Aloizio 
Mercadante reconheceu Join-
ville como um dos municípios 
modelos na educação básica no 
País”, destacou Mattei.
       Colaboração: SME de Joinville.

Foto: SME de Joinville.

TRABALHO EM CONJUNTO QUE DEU RESULTADO POSITIVO!

Paradesporto é
divulgado fora 

Qualidade da
educação - SJ
A Prefeitura Municipal de São José, por 
meio da Secretaria Municipal de Educa-
ção, na busca constante pela qualidade 
do ensino, vem desenvolvendo um 
intenso trabalho de estruturação das 
unidades escolares, dentre as ações se 
destaca a posse dos diretores eleitos e 
distribuição de vagas para professores 
efetivados em concurso público e pro-
fessores ACTs. Esse é um momento his-
tórico para a educação josefense, pois 
se trata de um ato de fortalecimento 
da democracia e transparência no âm-
bito da gestão municipal. Além disso, 
121 professores foram efetivados por 
concurso público, que vêm fortalecer a 
continuidade do processo pedagógico. 
Colaboração: SME de São José.

Proerd cresce em
Guabiruba
Chega a 408 o número de estudan-
tes que irão participar, este ano, do 
Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd), em 
Guabiruba, representando um aumento 
de 50,3 % em relação ao ano passado, 
quando 270 alunos integraram o progra-
ma. Houve um acréscimo também no 
número de turmas: de 13 para 20. 
Colaboração: SME de Guabiruba.
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Metas do ADE passam a funcionar

Modelo de corporação

 A formação do homem, 
partindo da concepção de Educação 
compreendida no contexto da Pai-
deia, ou seja, a educação grega vol-
tada para a areté (virtude). Assim, 
a educação busca a formação de 
homens capazes de contribuir para a 
polis (cidade), e ainda, de cidadãos 
capazes de frequentar a ágora (local 
de debate) ateniense, participando 
ativamente da vida política. Tal com-
preensão tencionava uma formação 
ampla, perpassada pela música, arte 
e reflexão - ideia de educação como 
formação para além dos horizontes 
que poderiam ser delimitados pela 
vivência não virtuosa, isto é, pelas 
práticas simples (senso comum) da 
maioria da população. A necessida-
de de existir um processo educacio-
nal a fim de acompanhar a evolução 
do pensamento e vivência humana 
obteve uma primeira resposta no pe-
ríodo clássico grego. E a perspectiva 
de Educação Integral visa relacionar 
a Paideia com a educação atual.
 Muito se tem discutido a 

A Educação Integral - perspectivas 
positivas em relação ao aprendizado

Cleusa Maria Pomiecinski
(coord. de ensino fundamental)

José Antunes de Souza Pomiecinski 
(professor) / Curitibanos - SC.

respeito da Educação Integral, para 
tal tem sido investido verbas subs-
tanciais para o processo. O passo 
conhecido e de maior alcance tem 
sido através do Programa Mais Edu-
cação. Pesquisa recente da Fundaj 
(Fundação Joaquim Nabuco), aponta 
que os gestores em 97,5% veem 
influência positiva no desempenho 
dos estudantes e 92,9% defendem 
que se amplie a jornada escolar em 
âmbito nacional. 72% dos entrevis-
tados apontam que ela ajudou para 
a diminuição da evasão escolar.
 Os estudantes tiveram, 
segundo seus monitores que os ava-
liaram, em 96,3% dos casos melhoria 
no desempenho escolar, e 94,6% 
notaram maior interesse nos alunos 
a partir do Programa. Outros fatores 
segundo a mesma pesquisa, 83,6% 
passaram a praticar esportes, 48,2% 
aprenderam a tocar um instrumen-
to musical e 82,1% apontaram que 
melhoraram suas notas em outras 
disciplinas. 
 Faz-se torcida, apelo e 
lança-se esperança de que tal Pro-
grama tenha continuidade e alcance, 
senão todas, a maioria das Escolas 
em âmbito Nacional. Usando de Aní-
sio Teixeira, pensador da Educação 
Integral no Brasil - essa Educação 
é Privilégio para uma formação em 
amplitude da pessoa humana.

 “A Infância é o tempo de 
maior criatividade na vida de um ser 
humano” ( J. PIAGET). Sendo assim, 
complementamos que o dia a dia no 
núcleo de educação infantil se funda-
menta no olhar receptivo e acolhedor 
das profissionais da Educação Infantil, 
recheando os dias com experiências e 
vivências desafiadoras.
  A relação afetiva da famí-
lia/educandário é fundamental para 
a criança, sua constituição como ser, 
desenvolvimento afetivo e aquisições 
da própria faixa etária. A relação 
afetiva estabelecida com eles e os 
cuidados que recebem na família e 
no núcleo, sobretudo nos primeiros 
anos de vida, têm conseqüências 
importantes sobre sua condição de 
saúde e desenvolvimento físico. Edu-
car as novas gerações é uma tarefa 
compartilhada entre os responsáveis 
legais pelas crianças e as instituições 
de ensino formal, numa parceria 
a qual há tropeços e tentativas de 
acertos, porém com um ingrediente 
principal: o Amor.
 A criança é cidadã, mes-
mo sendo pequena ela sabe muitas 
coisas, toma decisões, escolhe o 
que fazer, olha e pega coisas que lhe 
interessam, interage com pessoas, 
expressa o que sabe fazer e mostra 
em seus gestos, em um olhar, em 
uma palavra, como compreende o 
mundo.
 Ser educador é ser figura 
imprescindível na vida de vários 
alguéns. É uma oportunidade diária 
de conhecer a si mesmo e (tentar) 
descobrir o que se passa no olhar de 
cada um. É encantador poder fazer 
parte da construção do conhecimen-
to e poder contribuir para a formação 
pessoal e intelectual de tantos que 
um dia serão: médicos, enfermeiros, 
pedreiros, filósofos e, por que não 
professores.
 Muitos dizem que as 
tecnologias vieram para substituir 
tudo e todos. Um professor? Não 
acredito, pelo contrário, o professor 
ainda é aquele que media proces-
sos, transformando informação em 
conhecimento.  A máquina nos dá a 
informação e é mais do que neces-
sária, mas ainda esta longe de tomar 
o papel de qualquer mestre. Sendo 
assim, temos professores de alma e 
professores de coração.

A adaptação  vista por “Um olhar 
carinhoso” de quem ensina

Myriam R. Pacher - (coordenação)
Márcia Oberziner - (professora)

Kátia Gibowski - (professora)
Timbó - SC.

 As metas do primeiro 
Arranjo de Desenvolvimento 
da Educação (ADE) de Santa 
Catarina, resultante de uma 
parceria entre a Associação dos 
Municípios da Região da Grande 
Florianópolis, por intermédio 
do Colegiado dos Secretários 
Municipais de Educação e o 
Instituto Positivo, passam a ser 
trabalhadas a partir de feverei-
ro. Dentre elas, instituir, imple-
mentar e consolidar processo 
de larga escala de “Avaliação 
Externa de Aprendizagem 
Escolar” abrangendo 100% dos 
municípios, até 2017.  O plano 
de ação e o programa receberão 
monitoramento contínuo, sendo 
os resultados do ADE comuni-
cados à sociedade por meio de 
redes sociais, mídia, reuniões e 
de formas suplementares que se 
fizerem necessárias.
 O Arranjo de Desenvolvi-
mento da Educação é um mode-
lo de corporação que possibilita 
aos municípios trabalhar ações 
conjuntas, envolvendo, inclusive, 
outras organizações no proces-
so decisório. Dessa forma, os 
participantes têm a possibilidade 
de discutir, interferir em proble-
mas e gerar soluções comuns 
por meio da soma de esforços 
e competências. O modelo foi 
homologado pelo MEC e consta 
do Plano Nacional da Educação.
 O objetivo é promover a 
melhoria da qualidade da edu-
cação, por meio do fomento à 
cultura de cooperação intermu-
nicipal para construir e executar 

plano de ação, baseado nas ne-
cessidades comuns identificadas 
no diagnóstico territorial, forta-
lecer e empoderar o grupo por 
meio de formações e debates 
contínuos, assim como mobilizar 
parceiros para o fortalecimento 
e sustentabilidade do arranjo de-
senvolvido. O Instituto Positivo, 
por exemplo, atuará apoiando a 
implantação dos ADEs e também 
produzindo materiais de refe-
rências para que outras regiões 
possam implantá-los de forma 
independente. O ADE é um mo-
delo que possibilita resultados 
de curto, médio e longo prazo.
 Os municípios vincula-
dos a Associação GRANFPOLIS 
são: Águas Mornas, Alfredo 
Wagner, Angelina, Anitápolis, 
Antônio Carlos, Biguaçu, Cane-
linha, Florianópolis, Garopaba, 
Governador Celso Ramos, Leo-
berto Leal, Major Gercino, Nova 
Trento, Palhoça, Paulo Lopes, 
Rancho Queimado, Santo Amaro 
da Imperatriz, São Bonifácio, São 
João Batista, São José, São Pedro 
de Alcantara e Tijucas.
 Com base na implanta-
ção, em algumas localidades do 
país, é possível observar que o 
ADE tem proporcionado avanços 
significativos para a elaboração 
de projetos que beneficiam a 
educação pública, com desta-
que para a troca de experiência, 
acesso a programas, efetivação 
de projetos conjuntos e melho-
ria na progressão da oferta da 
educação de qualidade.           
    Colaboração: SME de São José.

Lançamento do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) realizado 
em novembro de 2015, na sede da GRANFPOLIS. As metas estabelecidas 
passam a ser implementadas em fevereiro de 2016, possibilitando o desen-
volvimento de ações conjuntas entre os municípios. Foto: SME de São José.
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Campanha “A rede contra o mosquito” dá a largada na volta às aulas

Conscientização

 O ano letivo para Rayssa Vitória Ro-
cha começou cheio de surpresas. No primeiro 
dia da aluna, do 7º ano, na Escola Básica Mu-
nicipal Almirante Carvalhal, em Florianópolis, 
foi convocada a assumir o posto de Vigilante 
Mirim, ação que faz parte da campanha “A 
rede contra o mosquito Aedes Aegypti”.
 A iniciativa, organizada pela Secreta-
ria Municipal de Educação de Florianópolis 
em combate ao agente transmissor do Zika 
Vírus, Chikungunya e Dengue, está envolven-
do escolas; núcleos de educação de jovens, 
adultos e idosos  (EJA); além de creches e 
núcleos de educação infantil.
 Com o apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil pretendem atingir o 
público de 17.500 estudantes a partir dos 6 
anos de idade. A ideia é repassar as informa-
ções necessárias aos profissionais, crianças e 
alunos, para que todos estejam capacitados 
para entrar nessa causa.
 “Acredito que agora as pessoas 
estejam mais conscientes e passarão as 
informações adiante”, comenta Rayssa. Pedro 
Thiago Silva vai frequentar a mesma classe 
da estudante do 7º ano e, assim como ela, é 
um Vigilante Mirim na unidade. “Minha mãe 
é dona de casa e gosta muito de plantas. Ela 
sempre está de olho para não deixar água 
parada”, conta o estudante de 12 anos, que 
aproveita para mandar um recado: “É impor-
tante cuidarmos da saúde uns dos outros. 
Mosquito aqui, não!”.

Todos contra a dengue, chicungunya e zika vírus 
 Estiveram presentes no lançamento 
da campanha os Secretários da Educação e da 
Saúde, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz e Carlos 
Daniel Moutinho Júnior, ao lado do coordena-
dor de Prevenção da SME, professor Charles 
Schnorr, Lucia Gomes Faraco, representante 
da Defesa Civil, e da Gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Ana Cristina.
 Na oportunidade conversaram com 
alunos do 1º, 2º e 3° anos. As crianças se 
mostraram interessadas e tiraram dúvidas 
com os profissionais, além de contarem o que 
fazem para ajudar a enfrentar o Aedes Aegyp-
ti.
 “Nós podemos vencer esse mos-
quito. Conversem com seus pais a respeito, 
apliquem tudo o que aprenderem. Vocês são 
fundamentais nessa causa”, disse Pinto da 
Luz.
 Para Carlos Daniel os estudantes são 
multiplicadores eficientes da campanha. “Nós 
capacitamos os profissionais da rede para 
que eles orientem e incentivem a garotada 
a participarem efetivamente. Todos fazem 
parte dessa luta”, comentou.
 
Unidos contra o mosquito
 A EBM Almirante Carvalhal é compos-

ta por 60 profissionais e 510 alunos, do 1º ao 
9º ano. O diretor da unidade, Paulo Roberto 
Heinzen, lembrou que ano passado a institui-
ção já se preocupava com focos do mosqui-
to. “Os professores estão muito envolvidos 
nessa campanha. Já discutimos também 
em colocar o assunto na grade curricular da 
escola. Precisamos dar uma atenção especial 
ao problema e contextualizá-lo no nosso dia 
a dia”, diz.
Ao final do bate-papo, crianças, professores 
e demais profissionais da Educação cantaram 
a música dos vigilantes: “Vigilante Mirim, 
Entrando em ação, Água parada Aqui, não!”.

Conhecer o inimigo é essencial
Zika vírus - Os principais sintomas são febre 
baixa, coceira e comichão na pele, além de 
manchas avermelhadas e inchaço nas articu-
lações. Se você estiver com esses sintomas, 
procure rapidamente o serviço de saúde mais 
próximo, para receber orientações médicas. 

Dengue - O Aedes aegypti pode transmitir 
outras doenças, como a dengue, que pode 
causar fortes dores de cabeça, febre alta com 
início súbito, dores fortes atrás dos olhos, 
perda do apetite, fadiga, dor nos ossos, man-
chas na pele, náusea, vômitos e tonturas.

Chikungunya - A febre chikungunya é outra 
enfermidade causada pelo mesmo agente 
transmissor, ela possui sintomas semelhan-
tes aos da dengue. A maior diferença é que 
as dores concentram-se principalmente nas 
articulações.
 Para acabar com os focos do mosqui-
to fique de olho nestas dicas: 
•          Remova folhas, galhos e tudo que pos-
sa impedir a água de correr pelas calhas;
•          Receba bem o agente da saúde e o 
agente de combate às endemias (doenças 
que ocorrem apenas em um determinado 
local ou região, não atingindo nem se espa-
lhando para outras comunidades);
•          Coloque o lixo em sacos plásticos e 
mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue 
lixo em terrenos baldios;
•          Encha de areia, até a borda, os prati-
nhos dos vasos de planta;
•          Entregue seus pneus velhos ao serviço 
de limpeza urbana ou
•          guarde-os sem água, em local coberto 
e abrigados da chuva;
•          Mantenha a caixa d’água sempre 
fechada com tampa adequada;
•          Guarde garrafas sempre de cabeça 
para baixo.
 Colaboração: SME de Florianópolis.

A UNDIME/SC APOIA A INICIATIVA E REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS NESSA BATALHA!
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