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Editorial

 Nobres colegas,
Primeiramente quero expressar 
minha satisfação em ter a opor-
tunidade de conduzir os traba-
lhos da Undime Santa Catarina e, 
dizer o quanto me sinto honrado 
em poder representar a todos 
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vocês, dirigentes municipais de 
educação (DME), nas causas 
educacionais em nosso Estado. 
Sem dúvida está entre os maio-
res desafios da minha carreira 
na Educação, pois não se trata 
só de abraçar os 295 municípios, 
estabelecer objetivos e metas de 
trabalho, é preciso conhecer as 
peculiaridades de cada região e, 
assim, estabelecer ações de acor-
do com as diferentes realidades.
Quero que a Undime-SC esteja 
ao alcance de todos os municí-
pios, porque vejo na proximidade 
e interação, recursos para trans-
formar esta administração em 
uma Gestão de Resultados. Claro, 
que para os efeitos serem posi-
tivos, em sua maioria, contamos 
– também – com a colaboração 
de vocês, pois o que cabe a Dire-

toria Executiva, Conselho Fiscal, 
Conselho Nacional e Estadual de 
Representantes, será executado 
com comprometimento. Tenham 
a certeza de que não mediremos 
esforços na busca da garantia da 
educação pública com qualidade 
social para todos e de grandes 
conquistas para a educação cata-
rinense.
 Esses desafios exigem 
cada vez mais atenção, preparo, 
dedicação e união dos dirigentes 
municipais. Precisamos trabalhar 
juntos em projetos que estimu-
lem a modernização e a excelên-
cia na educação pública.
 Saibam que, neste 
momento, as regiões estão bem 
representadas por fortes lideran-
ças e, dessa forma, reassumo o 
compromisso, na figura de presi-

dente da Undime-SC, de fazer jus 
ao papel da instituição, enquanto 
porta voz dos DME; articulador 
de programas e projetos; re-
presentante dos interesses da 
educação junto às autoridades 
constituídas; na elaboração e 
efetivação de políticas educa-
cionais e na luta pelo interesse 
comum, garantindo a qualidade 
do ensino público.
 Com o respaldo de toda 
equipe técnica e de vocês, no-
bres colegas, me sinto preparado 
para este novo ciclo que inicia e 
espero estar à altura dos anseios 
e corresponder à confiança depo-
sitada nesta Gestão 2017/2019.

Roque Antônio Mattei 
Presidente Undime-SC

Preservação do solo é tema de palestra no Horto Florestal
Educação ambiental

Estudantes recebem orientações sobre os cuidados com o meio ambiente

 A Escola Municipal do 
Meio Ambiente pertence à Rede 
Municipal de Ensino de São José 
e há 17 anos atua com educa-
ção ambiental. Foram muitos os 
desafios, prêmios importantes 
conquistados e histórias que 
envolveram mais de 100 mil estu-
dantes nas trilhas que compõe a 
belíssima flora da Mata Atlântica, 
no bioma considerado um dos 
mais ricos em biodiversidade do 
mundo. Localizada no Parque 
Ambiental dos Sabiás, conta 
também com açude, sistema de 
placas fotovoltaicas, sistema de 
captação de água da chuva, além 
de um viveiro de mudas.
 Com extensa programa-
ção, destaca-se a palestra realiza-
da no auditório da escola sobre 
a preservação do solo, proferida 
pelo Geógrafo Aroldo Vicente de 
Souza para os alunos do 9º ano 
do Centro Educacional Municipal 
Santa Terezinha. Vale ressaltar 
que o Dia da Conservação do Solo 
é comemorado em 15 de abril, 
data dedicada à reflexão sobre 
a sua manutenção e melhoria 
da capacidade produtiva, au-
mentando de forma sustentável 
a produção de alimentos, sem 
degradação ambiental. Os alunos 
se mostraram perspicazes, com 

perguntas e respostas, conscien-
tesda relevância que tem a terra 
no equilíbrio e futuro do planeta.
 O professor Aroldo lem-
bra ainda, que o solo é um recur-
so que dá sustentação à existên-
cia de todo ser vivo na terra e, 
particularmente, aos campos de 
cultivo e pastagens que fornecem 
nossos alimentos. O homem é o 
maior agente geológico em ação 
no planeta, suas ações modificam 
a terra mais do que qualquer 
agente natural. Dessa forma, 
reafirmou a importância de tra-
balhar todos os dias a educação 
ambiental com os jovens e as 

crianças, como no horto florestal, 
um exemplo a ser seguido.
 Para a Diretora da Escola 
do Meio Ambiente Cinthya Persi-
ke, o cuidado com o mundo em 
que vivemos depende das ações 
humanas e a conscientização 
pode colaborar para a sua preser-
vação. Pode- se dizer que grande 
parte da humanidade já melho-
rou muito em relação aos cui-
dados com a natureza e realizar 
esse trabalho com importantes 
parcerias, entre elas as escolas, 
fortalece a valorização que se de-
seja para o meio em que vivemos.
      Colaboração: SME de São José.

Foto: SME de São José.

Comemorações:
05.06 Dia da Ecologia
                    Dia Mundial do Meio Ambiente
                    Dia Nacional da Reciclagem

12.06 Dia dos Namorados
                    Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

17.06 Dia do Funcionário Público Aposentado

26.06 Dia do Professor de Geografia

15.07 Dia dos Homens

20.07 Dia do Amigo e Internacional da Amizade

25.07 Dia do Escritor

30.07 Dia Internacional da Amizade



Projeto Um Olhar para Joinville será difundido nas escolas da rede
Cultura

A proposta é trabalhar arte e cultura com as disciplinas e propiciar novas perspectivas da cidade

 A partir de um eixo de 
trabalho envolvendo os artis-
tas Hamilton Machado, Mário 
Avancini, Henrique Schwanke e a 
historiadora Silvia Heinzelmann, 
as escolas municipais de Joinville 
irão articular as disciplinas de his-
tória, geografia e arte no projeto 
Um Olhar para Joinville, até o 
final do ano. A iniciativa culmina-
rá com o que for produzido pelas 
crianças apresentando Joinville.
 Desenvolvido pela Secre-
taria de Educação, em parceria 
com a Univille, a ação faz parte 
de um movimento artístico-cultu-
ral com o objetivo de homenage-

Chapecó desenvolve atividade 
inédita de incentivo à leitura

Leitura

Além de estimular a 

  A Escola Parque Cidadã 
Leonel de Moura Brizola do muni-
cípio de Chapecó, é a responsável 
por criar e dar vida ao projeto 
“Lectómetro e Biblioteca na Sala 
de Aula” e, para melhor desenvol-
ver as ações, foi inaugurada uma 
sala de leitura e uma brinquedo-
teca para que os alunos tenham 
um espaço para escolher o livro, 
realizar a leitura e a contação de 
histórias .
 Na prática, além de ter 
um ambiente lúdico para ler e 
registrar o que foi lido, o aluno 
é estimulado a contar a história. 
“Achei muito legal ir lá e ler os li-
vros, porque aprendo mais a cada 
dia, aprendo palavras novas que 
estão escritas lá. No Lectómetro 
temos que marcar quantos livros 
lemos e, com isso, dá vontade de 
ler cada dia mais”, explica a aluna 
Sara do Nascimento, de 11 anos.
 A iniciativa envolve alu-
nos de 6 a 12 anos e é mediado 
pelos professores de língua portu-
guesa e das oficinas que acon-
tecem no contraturno escolar. 
Dentro dos objetivos da ação está 
contribuir no desenvolvimento 
das habilidades relacionadas à 
leitura, interpretação e produção 
de texto, ampliar o conhecimento 
linguístico e cultural, contribuir na 

formação de valores e na cons-
trução da cidadania, explorar a 
imaginação e despertar para as 
diversas opções de leitura, forta-
lecendo a ludicidade.
 De acordo com a secretá-
ria de educação, Sandra Galera, 
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ar os quatro artistas.
 Doutora em Artes Visu-
ais, Nadja de Carvalho Lamas, 
professora da Univille, destacou 
que a ideia é 
revelar a cida-
de e o bairro a 
partir do olhar 
das crianças. “É 
um projeto que 
acontece com a 
participação de 
todos”.
 A doutora em Teoria da 
Literatura, Taíza Mara Rauen 
Moraes, também professora da 
Univille, explicou que é leva-

do em consideração a ideia do 
artista argentino Nestor Garcia, 
que desenvolveu a perspectiva 
sobre as culturas híbridas. “O 

cenário cultural 
contemporâ-
neo apresen-
ta múltiplas 
modalidades 
de organização. 
Como a socie-
dade é móvel a 
cultura tam-

bém é. A arte só faz sentido ao 
tocar o homem”, comentou.
 A proposta é envolver 
alunos da educação infantil, 

ensino fundamental e educação 
de jovens e adultos. Todos serão 
convidados a um olhar atento e 
sensível sobre o lugar no qual es-
tão inseridos, numa abordagem 
pedagógica interdisciplinar.
 Assim como os artistas 
expressaram suas vivências da 
cidade por meio de diferentes lin-
guagens, materializadas em suas 
obras, o projeto visa possibilitar 
à comunidade escolar a visão 
do bairro em nova perspectiva, 
percebendo diversos aspectos 
e expressando-os em diferentes 
linguagens. 
        Colaboração: SME de Joinville.

imaginação, oralidade e autoestima 

  a leitura melhora o 
aprendizado, estimula 
o bom funcionamento 
da memória, aprimora 
a capacidade interpre-
tativa e mantém o ra-
ciocínio ativo. O uso da 
Sala de Leitura aliado 
ao Lectometro contri-
buirá muito no desen-
volvimento integral dos 
nossos alunos    .       

“

”
 Para Maria Telam, aluna 
da 5ª série, “ler é ótimo, a gente 
aprende e viaja com os livros. 
Conheço muitos lugares novos 
com a leitura e sempre vou mar-
cando no Lectometro cada livro 
novo. Esta sala de leitura ficou 
linda, e ainda tem os trabalhinhos 
que fazemos expostos. Isso traz 
mais motivação, porque quando 
a gente vê aquilo que a gente faz 
dá ainda mais vontade de fazer 
melhor”, conta. 
     Colaboração: SME de Chapecó.

Professores de Indaial participam 
de Formação sobre Arte e Cultura 

Formação continuada

Profissionais responsáveis por atender 3500 crianças 
da Educação Infantil  e 1500 do Ensino Fundamental

  Professores de hora 
atividade, professores de arte 
que recém ingressaram na rede 
municipal de Indaial, pedago-
gos e diretores participaram da 
Formação Continuada “Um Olhar 
para a Arte na Educação Infantil”, 
organizada pela Secretaria de 
Educação e ministrada pela coor-
denação de Arte e da Educação 
Infantil, professoras Maria Luiza 
Braga e Sueli Krieck. A formação 
contou com a presença da coor-
denadora geral do programa Arte 
na Escola polo FURB, professora 
Rozenei Cabral, que acompanha 
e orienta os trabalhos desenvol-
vidos na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.
 Nesses encontros foram 
abordadas as questões pertinen-
tes a Arte e Educação na infância 
como: Conceitos de arte, estere-
ótipos, cultura visual, portfólio, 
curadoria, repertório e processo 
de criação. Os encontros con-
taram com participação de 74 
profissionais, responsáveis por 
atender mais de 3500 crianças 
da Educação Infantil e 1500 do 
Ensino Fundamental.
 Em abril, cerca de 500 
profissionais da Ed. Infantil, que 
trabalham em 24 Unidades e 5 
Escolas, participaram do Dia de 

Estudo e Planejamento sobre 
Arte e Infância, estabelecendo 
um elo entre o tema da formação 
e o Festival Cultural da Educa-
ção Infantil, que este ano trará a 
comunidade indaialense a Arte e 
a Cultura Catarinense.

 O projeto, desenvolvido 
ao longo do ano, culminará com 
o Festival Cultural da Educação 
Infantil de 2017 que trará ao 
palco o Encanta Catarina!
   Colaboração: SME de Indaial.

O Dia de Estudo é uma prá-
tica que acontece nas Uni-
dades de Educação Infantil, 
organizado pelas diretoras e 
pedagogos com orientação 
e suporte de materiais da 
coordenação pedagógica 
da Secretaria de Educação, 
por meio de um sistema de 
Plantão de Formação que 
garante o atendimento às 
crianças, enquanto os pro-
fissionais estudam e plane-
jam. Esses estudos promo-
vem intensa movimentação 
nas Unidades e possibilitam 
ampliação de repertório de 
crianças e adultos.
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Centro de Educação Infantil cria a primeira Academia para bebês
Desenvolvimento infantil

O objetivo é oferecer um espaço para estimular o desenvolvimento das crianças

 Você já parou para pensar a impor-
tância do movimento para o desenvolvimento 
das crianças? Foi refletindo sobre isso que a 
equipe do Centro de Educação Infantil Muni-
cipal Brincar e Crescer, no Bairro Pinheirinho, 
abriu hoje a “Academia para bebês”. Trata-se 
de um espaço com estímulos, onde os pe-
quenos poderão exercitar a sua flexibilidade, 

App/Android

A instalação é gratuita e já foi adotado por 300 pessoas

 A EBM Professora Herondina Medeiros 
Zeferino, nos Ingleses, tem utilizado o aplicativo 
Remind com a intenção de melhorar e acelerar 
a comunicação com as famílias. O aplicativo 
é gratuito e está disponível na Play Store de 
celulares android e também pode ser acessado 
de computadores e tablets. No site da escola 
está disponível um passo a passo da instalação 
do app no celular: www.escolaherondina.net.
 O cadastro é simples e após a instala-
ção, os familiares recebem mensagens que são 
encaminhadas pelo estabelecimento de ensino. 
O diretor da escola, Willian Marques Pauli, é 
o responsável pela iniciativa do uso do app e 
ajuda a encaminhar os informativos no Remind.
 Willian explica que a ideia surgiu ainda 
em 2015, com o objetivo de utilizar a tecno-
logia a favor da comunicação entre a escola 
e famílias. “Essa comunicação é uma proble-
mática para a maioria das escolas. Pensamos 
inicialmente em utilizar o WhatsApp, mas um 
colega da escola apresentou o Remind, que é 
na verdade um aplicativo voltado para institui-

força, coordenação, comunicação e estabele-
cer a base para um estilo de vida saudável.
 Segundo a Gerente de Educação 
Infantil, Marla Shardong, “nos primeiros anos 
de vida ocorrem grandes mudanças em rela-
ção a tudo o que se refere à capacidade de 
movimento. Nesse período, os aspectos sen-
soriais e de linguagem ainda estão se aperfei-

çoando”. A ideia é oferecer com este espaço 
situações para o desenvolvimento espacial 
da criança, podendo com o tempo, construir 
ideias sobre espaço e tempo.
 Para a mãe do aluno Otávio, de 1 ano, 
Daniela Fernanda Comiram, 

    a academia é uma ati-
vidade diferenciada para 
nossos filhos, é uma nova 
proposta de educação que 
a escola está apresentan-
do hoje. Esperamos  que 
as crianças se envolvam 
em outras atividade, que 
não fiquem  em frente da 
tv ou  mesmo  somente  
dentro da sala de aula. 
A academia veio agregar 
estas atividades    .       

“

”
 De acordo com a Secretária de Edu-
cação, Sandra Galera, “o movimento é uma 
das primeiras conquistas da criança rumo à 
autonomia e a formação da identidade. Ele é 
também a base da comunicação dos nossos 
pequenos”, enfatiza. Os espaço irá atender 
cerca 200 crianças de 4 meses a 3 anos de ida-
de. Colaboração: SME de Chapecó.
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 Contato imediato:  escola da Capital utiliza 
aplicativo para se comunicar com famílias

ções de ensino”.
 O diretor salienta que o app tem 
muitas outras funcionalidades que podem ser 
exploradas pelas instituições de ensino de for-
ma gratuita. 
 “Acho que o aplicativo é interessante 
para encaminhar aos pais os comunicados da 
escola, quando os filhos esquecem de mostrar 
os bilhetes em papel, por exemplo. Então re-
cebemos as informações automaticamente no 
celular”. A opinião é de Sandra Bertoldo,  mãe 
do estudante Davi Bertoldo, que está no sétimo 
ano,  turma 74.
 Dos 300 que já participam do projeto, 
250 são familiares e os demais são professores 
e líderes estudantis de turmas. 
 Para o secretário de Educação de 
Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira, 
a iniciativa é fantástica “Proporciona contato 
imediato com pais, mães e responsáveis 
pelas crianças, além de reduzir o número de 
impressões em papel”. 
 Colaboração: SME de Florianópolis.

A Autopista Litoral Sul promoveu um 
concurso que premiou 27 alunos da Es-
cola de Ensino Fundamental Califórnia, 
do município de São José. Os estudantes 
foram selecionados após desenvolverem 
o melhor trabalho entre as escolas parti-
cipantes, referente ao projeto relaciona-
do à atuação do Programa de Educação 
Ambiental do Contorno Viário, sobre a 
importância do equilíbrio ecológico que 
os animais silvestres desempenham na 
cadeia alimentar. A avaliação foi realiza-
da pelos diretores da Arteris, empresa 
controladora da concessionária.

Uma programação diferente contem-
plou as crianças com idades entre sete 
e oito anos que visitaram o Parque Es-
tadual do Rio Vermelho e o Projeto Ta-
mar, tendo a oportunidade de conhecer 
animais que antes só tinham visto nos 
livros. A visita foi um presente da Auto-
pista Litoral Sul, concessionária que está 
construindo o Contorno Viário da gran-
de Florianópolis, nova rodovia que pre-
vê desviar o tráfego pesado da BR-101.           

Alunos premiados pela Autopista

Colaboração: SME de São José.
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Escolas de Porto Belo debatem a depressão
Depressão

Para levar conhecimento aos alunos e estimular o diálogo 

 Sabendo a importância do diálogo 
e esclarecimento de determinados assun-
tos entre os adolescentes, a Escola Básica 
Municipal Professora Nair Rebelo dos Santos 
realizou um encontro com alunos para 
debater sobre a depressão e desmitificar o 
polêmico jogo “Baleia Azul”, que tem atraído 
jovens em todo o mundo. A ação ocorreu 
em parceria com a equipe da Unidade Básica 
de Saúde Mauro João Jaques, localizada no 

bairro Vila Nova.
 Criando debates e a partir de argu-
mentos pautados no fato de a população 
no geral não avaliar o que é repassado pela 
grande mídia e que a cultura de massa possui 
elementos baseados em interesses diversos 
e fantasiosos, os alunos puderam conversar 
sobre a importância de avaliar as mensagens 
que recebem o os modismos que chegam até 
eles no dia a dia.
 Os alunos também puderam conhe-
cer e debater sobre depressão refratária, que 
ocorre diante de situações difíceis do dia a 
dia e até certo ponto tem uma função evolu-
tiva, na medida em que poupa o organismo 
para uma posterior reação ao ambiente, e 
a depressão crônica, a qual demanda mais 
atenção.     
 A palestra foi proferida pelo psicólo-
go, Alexandre Evangelista dos Santos, haven-
do momentos de importantes questionamen-
tos por parte dos alunos, de seis a nove, que 
participaram da ação. Além dos matriculados 
na Escola Nair Rebelo, alunos da Escola Bási-
ca Municipal Olinda Peixoto, também estive-
ram presentes. Um total de 670 crianças. 
 Colaboração: SME de Porto Belo. 

Projeto online incentiva a leitura e a produção textual dos alunos
Ambiente virtual

Website criado pelas professoras visa facilitar a edição de textos e despertar o interesse pela escrita

   Uma das principais reclamações dos 
alunos de Língua Portuguesa da Escola Básica 
Municipal João Gonçalves Pinheiro, de Florianó-
polis, era de ter que reescrever textos, uma ou 
até duas vezes, sempre à mão. Por causa disso, 
surgiu a ideia de criação de um website para 
que eles pudessem divulgar e editar o material 
produzido e os trabalhos sobre literatura que 
faziam na sala de aula ou em casa. 
 O ambiente virtual permite ainda que 
os estudantes recebam o feedback das profes-
soras online, o que torna o processo de edição 
e de reescritura textual mais dinâmicos e praze-
rosos. 
 O projeto “Espaço Literário” foi con-
cebido pela professora de Língua Portuguesa, 
Rosinete dos Santos Freitas, e pela professora 
de Tecnologia Educacional, Catia Regina Bernar-
des Fernandes. O objetivo é incentivar a leitura 
e a produção textual dos estudantes do 7º ao 
9º ano do ensino fundamental. 
 “O Espaço Literário surgiu da necessi-
dade dos alunos editarem com mais rapidez e 
precisão seus textos e os publicarem”, explica 
a professora Rosinete. Segundo ela, não fazia 
sentido que apenas a professora de Língua 
Portuguesa pudesse ler os contos e crônicas dos 
alunos. Por isso, o website também é aberto ao 

público. 
 Desde a implantação do projeto, em 
2015, os resultados foram positivos. Alunos que 
tinham dificuldade ou até mesmo desinteresse 
em registrar suas ideias no papel passaram a 
escrever com mais vontade.
 O próprio fato de os textos serem pu-
blicados no website estimulou os alunos a apri-
morarem sua escrita, pois o texto teria outros 
leitores como público, além das professoras e 
colegas. “Escrevendo para a professora Rosi-
nete, por exemplo, você está sendo avaliado 
apenas por uma nota. Já escrevendo para um 
público, você quer agradar as pessoas, falando 
sobre um assunto que seja de interesse delas. 
É legal ter essa motivação na hora de escrever 
um texto”, conta a aluna Cláudia Silveira, de 
14 anos, estudante do 9º ano. Ela participa do 
projeto desde o 7º ano.
 
 Releitura de Edgar Allan Poe

 Em um dos trabalhos propostos pela 
professora Rosinete, Cláudia e os colegas deve-
riam fazer uma releitura do conto “Manuscrito 
encontrado em uma garrafa”, de Edgar Allan 
Poe, escrevendo uma continuação para a obra. 
“Mas pra que me apresentar? O que meu nome 

iria importar? O que eu importo? Sou apenas 
um homem igual a todos que teve o prazer ou 
o azar de vivenciar isso”, escreveu a aluna, que 
pensa em ser jornalista pelo amor à escrita.  

A Educação de Florianópolis está utili-
zando a realidade virtual para interagir 
com os professores de tecnologia edu-
cacional, que desenvolvem projetos 
nas escolas da rede municipal. A comu-
nicação se dá pelo “hangout”, um servi-
ço de bate-papo do g-mail. Por esse sis-
tema, o Departamento de Tecnologia 
Educacional realiza videoconferências.

Nesses encontros face a face, com áu-
dio e comunicação visual em tempo 
real, mesmo que distante fisicamente, 
os profissionais se sentem próximos, 
relata a assessora pedagógica da Dire-
toria de Educação Fundamental, Suleica 
Fernanda Biesdorf Kretzer. “Economiza-
mos tempo, evitando o deslocamento 
para nossas escolas que são muito dis-
tantes umas das outras”, afirma.

O Departamento de Tecnologia Educa-
cional (DTE) oferece cursos e oficinas, 
presenciais e semipresenciais e presta 
assessoramento pedagógico aos edu-
cadores na utilização das novas tecno-
logias. Mais informações: dtefloriano-
polis@sme.pmf.sc.gov.br.  
Colaboração: SME de Florianópolis.

Videoconferência facilita a interação 

Este ano, a escola recebeu 105 chrome-
books que permitirão atender um núme-
ro maior de alunos em atividades e em 
espaços diferentes. Chromebooks são no-
tebooks concebidos pelo Google e, nor-
malmente, fabricados por uma empresa 
parceira. O uso desses chromebooks per-
mitirá uma edição mais efetiva e dinâmi-
ca dos textos. “A cultura de inovação dos 
chromebooks proporcionará que profes-
sores e alunos experimentem novas pro-
postas pedagógicas impulsionadas pela 
migração desta tecnologia para a nuvem”, 
conta a professora Catia. O plano inicial 
deste ano para o projeto Espaço Literário 
é levar o atual website para o Google Site, 
explorar outras ferramentas e aplicativos 
disponíveis e divulgar a ideia para todos 
os alunos e professores da Rede Munici-
pal de Ensino de Florianópolis. 
Colaboração: SME de Florianópolis.

Chromebooks
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Secretário de Educação de Joinville assume a presidência da Undime-SC
Eleição

A chapa eleita para o biênio 2017/2019 conta com 64 representantes de todas as regiões do Estado

 O secretário municipal 
de educação de Joinville, Ro-
que Antônio Mattei, assumiu a 

presidência da Undime-SC após 
apresentar uma chapa constru-
ída com base no consenso, para 

que todas as regiões do Estado 
tivessem representação, dando 
voz aos municípios que, assim 
como a Undime-SC, lutam pela 
qualidade da educação pública 
catarinense. 
 O diálogo entre os diri-
gentes municipais de educação 
(DME) resultou num documento 
com a indicação de 64 nomes, 
assim distribuídos: Diretoria Exe-
cutiva, Conselho Fiscal, Conselho 
Nacional de Representantes e 
Conselho Estadual de Represen-
tantes. A leitura oficial ocorreu 
(11.04) ao término das pales-
tras do XVI Fórum Ordinário da 
Undime-SC, em Florianópolis, e 
aprovada por unanimidade.

Conheça os nomes que compõe a Diretoria Executiva 
Biênio 2017/2019:

    A Undime Santa Ca-
tarina mostrou mais 
uma vez maturidade e 
harmonia. Saímos for-
talecidos desta eleição, 
pois todas as regiões ca-
tarinenses estão repre-
sentadas com fortes li-
deranças. A nossa busca 
será a interlocução com 
os municípios, estado 
e a união para elevar, 
ainda mais, os níveis de 
excelência da educação 
catarinense   , conclui o 
presidente.  

 

“ 

”

Presidente

Cargo Nome Município

Roque Antônio Mattei Joinville

Vice-presidente

Secretária de coordenação técnica

Suplente

Secretário de articulação

Suplente

Secretário de finanças

Suplente

Secretário de assuntos jurídicos

Claudia Siviane Favero Xanxerê

Estela Maris Bergamini Machado Mafra

Suplente

Roseli Maria de Lucca Pizzolo Criciúma

Geancarlos Farinon Flores de Matias Videira

Maurício Fernandes Pereira Florianópolis

Sirlene Machado Cunha Joaquim São Ludgero

Cristiane Gelowate Ruecke Rio Negrinho

Patrícia Lueders Blumenau

Mario Cezar de Oliveira Cardoso Tubarão

Rodolfo P. da Luz passa o comando da presidência ao secretário Roque Antônio Mattei. 
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Inscrições abertas para o Prêmio Gestão Escolar 2017
Prêmios

Escolas públicas do ensino regular da educação básica podem concorrer

   As inscrições para a 16ª 
Edição do Prêmio Gestão Escolar 
(2017), que contempla projetos 
inovadores e gestões competen-
tes na Educação Básica da rede 
pública, vão até o dia 14 de agos-
to. 
 Podem participar as esco-
las do ensino regular da educação 
básica, das redes públicas estadu-
ais/distrital e municipais. As esco-
las e/ou diretores que já tenham 
sido premiados como destaque 
estadual/distrital na edição ante-
rior não poderão participar.
 Para realizar a inscrição, 
o gestor deve acessar o site www.
premiogestaoescolar.com.br, 
preencher o instrumento de au-
toavaliação e elaborar um plano 
de ação, levando em conta os 
processos de gestão da escola e 
envolvendo a comunidade escolar. 
 A seleção se dará em 

quatro etapas: Local, Estadual, 
Regional e Nacional, obedecendo 
aos critérios do Edital. Os melho-
res resultados serão premiados.
 Cerca de 7 milhões de 
estudantes já foram beneficiados 
a partir de projetos implantados 
pelos gestores inscritos. 

Promovido pelo Conselho 
Nacional de Secretários 
de Educação (Consed), em 
parceria com o Ministé-
rio da Educação  (MEC) e 
apoio da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), o 
Prêmio visa reconhecer 
boas práticas e multipli-
car estratégias de sucesso. 

Colaboração: Consed e Undime-SC.

Prêmio Gestão Escolar

Trabalhos de professores de escolas públicas podem ser reconhecidos
As incrições para o Prêmio Professores do Brasil encerram no dia 25 de agosto 

  Já estão abertas as 
inscrições para a 10ª Edição do 
Prêmio Professores do Brasil, 
uma iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC) que, juntamente 
com instituições parceiras, busca 
reconhecer, divulgar e premiar 
o trabalho de professores de 
escolas públicas que contribuem 
para a melhoria dos processos de 
ensino e aprendizagem desenvol-
vidos nas salas de aula.
 Professores de escolas 
públicas da educação básica 
podem participar enviando um 

relato de prática pedagógica 
desenvolvida com seus alunos. 
O conteúdo será avaliado por 
uma equipe técnica e poderá ser 
selecionado para a premiação 
estadual, regional ou nacional.
 As inscrições vão até 25 
de agosto. Acesse o site: http://
premioprofessoresdobrasil.mec.
gov.br/  e obtenha mais informa-
ções a respeito do regulamento. 
Além das premiações, os traba-
lhos destaques serão convidados 
a participar do programa Sala de 
Professor e Salto para o Futuro, 

da TV Escola, além publicados 
e divulgados pelo Ministério da 
Educação e instituições parceiras.
  O Prêmio Professores do 
Brasil visa valorizar o papel dos 
professores como agentes funda-
mentais no processo formativo 
das novas gerações, dando visibi-
lidade às experiências pedagógi-
cas e estimulando a participação 
como sujeitos ativos na imple-
mentação do Plano Nacional 
de Educação, além de oferecer 
reflexão sobre a prática pedagó-
gica e orientar a sistematização 

de experiências educacionais.

A Undime-SC é parceira 
dos Prêmios Professores 
do Brasil e Gestão Escolar 
e integra a coordenação 
estadual. Dúvidas a respei-
to do processo de inscrição 
entre em contato pelos te-
lefones: (48) 3212-0936, 
(48) 98466-0923 (Luana C. 
Córdova) ou pelo e-mail: 
undimesc@gmail.com.

Colaboração: MEC e Undime-SC.



Piratuba realiza 1º etapa da reformulação do Sistema Municipal de Ensino
Sistema de Ensino

De forma coletiva estão sendo propostas melhorias na legislação  vigente desde 2009

 Com a presença dos professores da 
rede municipal de ensino, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Piratuba realizou a 1º 
etapa da reformulação do Sistema Municipal 
de Ensino, que tem por objetivo adequar as 
diretrizes e bases da educação do município 
e assegurar a qualidade de ensino.
 A coordenação dos trabalhos é da 
Secretaria Municipal com assessoria técnica, 
nesta primeira etapa, de Ana Beatriz Bran-
chier, mestre em educação, “a reformulação 
do Sistema Municipal de Educação será rea-
lizada de forma coletiva, com a participação 
dos professores em seguida com o Conselho 
Municipal de Educação, finalizando com a 
discussão na Câmara de vereadores”, co-
menta Ana Beatriz.

 Segundo o 
secretário de educa-
ção, Cleodi Fabrin, “a 
legislação vigente desde 
de 2009, apresenta uma 
necessidade urgente de 
atualização, revisão e 
adequação aos avan-
ços necessários para a 
qualidade de ensino do 

Blumenau é referência em educação para 
outros municípios de Santa Catarina

Referência

Rio Negrinho visitou o município para conhecer o Fila Única CEIs

 A Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) recebeu representantes do 
município de Rio Negrinho, do Norte do 
Estado. Eles vieram conhecer o sistema 
Fila Única CEIs e outras práticas adotadas 
que visam garantir a qualidade do ensino 
em Blumenau.
 Além de entender como funciona 
a fila de espera das crianças da Educação 
Infantil, a comitiva também conheceu o 
sistema de avaliação de ensino para as 
crianças em alfabetização e a regulamen-
tação de creches conveniadas.
 De acordo com a secretária Patrí-
cia Lueders, a Educação de Blumenau vem 
sendo referência para diversas cidades da 

região em diferentes aspectos. “Temos 
recebido muitos representantes de outras 
secretarias para tratar de diversos assun-
tos”, relata. Há algumas semanas, por 
exemplo, Gaspar veio conhecer o sistema 
de terceirização da merenda escolar.
São Bento do Sul também deve vir para 
ver os exemplos bem sucedidos da Edu-
cação Infantil ofertada no município. Para 
Lueders, a procura significa o reconheci-
mento do trabalho que vem sendo desen-
volvido na cidade. “A troca de informações 
e ações com outros municípios é muito 
importate, isso nos ajuda a melhorar”, 
acrescenta.
 Colaboração: SME de Blumenau.

nosso município”.
 O Sistema Municipal de Ensino é 
toda a legislação do processo de autonomia 
do município para organizar a rede de es-
colas mantidas e administradas pelo poder 
municipal, composto por um órgão gestor, 
que é a Secretaria Municipal de Educação 

e um órgão normativo e 
fiscalizador, que fica sobre 
a responsabilidade do Con-
selho Municipal de Educa-
ção, consagrando, desta forma, autonomia 
municipal na área da educação.
Colaboração: SME de Piratuba.

É comemorado em 17 de maio, e tem 
por objetivo lembrar conquistas no se-
tor e promover a inclusão digital. Nes-
se dia, o professor de Informática da 
Rede Municipal de Ensino de São José, 
Cesar Anderle, enfatiza que a educação 
é muito beneficiada com vastos conte-
údos, mas recomenda aos pais e edu-
cadores atenção a esse mundo, uma 
vez que os golpes são muitos, como 
pedofilia, aliciamento, ciberbylling, 
racismo, intolerância, que encontram 
na internet terreno fértil para se de-
senvolver. O mundo virtual é reflexo 
da sociedade para o bem e para o mal.
 Colaboração: SME de São José.

Dia Mundial da Internet

Bibliobike

A Praça Theodoro Debatin, localizada 
no Centro de Guabiruba, recebeu uma 
visita especial: a Bibliobike, biblioteca 
itinerante. Mais de 250 livros infantis, 
de poesia, contos e crônicas, além de 
livros em braile e audiolivros ficaram à 
disposição dos visitantes e dos alunos 
das escolas que visitaram o local. Con-
forme a idealizadora do projeto, Cami-
la Miotto, a iniciativa deseja contribuir 
para que o amor pelos livros modifi-
que a rotina das praças, parques e es-
colas por onde a BiblioBike passa. “Os 
livros são oferecidos para leitura no lo-
cal, envolvendo as pessoas que estão 
aproveitando seu dia de lazer, estimu-
lando o gosto pela leitura”, destacou.
 Colaboração: SME de Guabiruba.

Karatê Avaliação Nacional

Os caratecas de Criciúma subiram 
ao pódio na 2ª etapa do Campeona-
to Escolar Catarinense de Karatê, no 
Ginásio Abel Schulz, em Joinville. A 
equipe da Fundação Municipal de 
Esportes de Criciúma/Associação Sul- 
Catarinense de Karate retornou ao 
Sul do Estado com três medalhas de 
ouro, cinco de prata e uma de bronze.
Criciúma foi representada por 11 
atletas com idade entre 8 e 17 anos. 
            Colaboração: SME de Criciúma.

O O Inep divulgou os resultados preli-
minares da Avaliação Nacional da Alfa-
betização (ANA) 2016. Neste primeiro 
momento os resultados estão disponí-
veis apenas para os diretores/ gestores 
das escolas. A divulgação dos resulta-
dos finais será em agosto. Só então a 
imprensa, os gestores públicos e de-
mais interessados terão acesso aos da-
dos da avaliação. Confira os resultados 
preliminares da ANA 2016: http://ana.
inep.gov.br/ANA/. Colaboração: Undime. 


