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projeto de criação do Laboratório de Pesquisa em
Educação Científica e Tecnológica do ITA, durante
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OSVALDIR RAMOS É ELEITO
PRESIDENTE DO FÓRUM NACIONAL

M
Escolha reconhece trabalho dedicado e
eficaz à frente do CEE/SC

otivo de orgulho para Santa Catarina: o professor Osvaldir Ramos, Presidente do Conselho Estadual de Educação é eleito
Presidente Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal (FNCE). A escolha reafirma o
sentimento de satisfação dos catarinenses e marca o reconhecimento nacional do seu trabalho dedicado e eficaz à
frente do CEE/SC. Doutor Honoris Causa, pela Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), graduado em Pedagogia pela
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Osvaldir Ramos recebe os efusivos cumprimentos do SINEPE/SC. O mandato
é de um ano, até novembro de 2020. Dentre as finalidades do FNCE destacam-se a permanente coordenação e articulação dos
Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, para aglutinar esforços no sentido de fazer pensar a Educação à luz das necessidades brasileiras. O novo Presidente do FNCE, estabeleceu entre suas prioridades, o acompanhamento da implantação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Novo Ensino Médio. Dentre as suas metas constam ainda a execução do Plano Nacional
de Educação (PNE) e Planos Estaduais e Municipais de Educação.

JUÍZA NEGA INDENIZAÇÃO À CRIANÇA
MORDIDA POR OUTRA E CRITICA:
“ADULTOS INFANTILIZADOS ASSOBERBAM JUDICIÁRIO”
Segundo ensina a magistrada,
“A vida, e a infância, e a maternidade, são feitas de momentos bons e maus.”

A

judicialização da vida privada tem inundado o Poder Judiciário com questões que poderiam ser resolvidas de forma madura e
com mais diálogo entre envolvidos. A crítica é feita pela juíza de Direito Vanessa de Oliveira Cavalieri Felix, da vara da Infância
e da Juventude do RJ. Ela julgou improcedente o pedido de mãe que pretendia receber R$ 20 mil de indenização porque seu
filho de menos de dois anos foi mordido por um coleguinha da creche, que tinha a mesma idade, durante os quatro meses em que
conviveram na unidade. Segundo a juíza, adultos cada vez mais infantilizados assoberbam o Poder Judiciário com ações infundadas,
cujo cerne é nada mais que um inconformismo com a infelicidade. Como se existisse um direito absoluto à felicidade e como se o
juiz tivesse o poder de garantir essa felicidade permanente e irrestrita a todas as pessoas. (Leia mais em www.sinepe-sc.org.br)
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O QUE VOCÊ ESPERA
DO NOVO ANO?

Marcelo Batista de Sousa
Presidente do Sinepe/SC

Dezembro é saboroso! Repleto de símbolos que preenchem o imaginário e fazem crianças e adultos se lembrarem daqueles momentos especiais,
como desembrulhar presentes, reunir amigos, que a rotina do dia a dia infelizmente não permite uma aproximação mais frequente, e nos enchem
de alegria. É também a época de refletir sobre o que passou e planejar o próximo ano, quando assumimos o compromisso de construir um mundo
cada vez melhor. É bem isso que desejamos. Para ampliar este efeito positivo vale lembrar que acreditamos no futuro. O investimento no otimismo
é constante. É a atitude profissional positiva que vai conquistar e satisfazer. Afinal, o objetivo do SINEPE/SC é ser o melhor prestador se serviços às
escolas afiliadas. Nesse clima de agradecimento e comemoração, prazerosamente compartilho com os leitores as opiniões que seguem abaixo:

VIDA EM
ABUNDÂNCIA

ENSINAR E
APRENDER

Irmã Kelli Cristina Amorim
Diretora do Educandário Imaculada
Conceição, Florianópolis

Nena Benedet Tautz
Diretora Geral do Colégio
Universitário, Criciúma

“O que espero do novo ano? Desejo sabedoria, sentimentos de bondade, de partilha e que possamos nos congregar a partir do exemplo de Jesus. Que nossas
ações educativas sejam motivadas pelos valores cristãos que nos ensinam a
não sermos meros repetidores de manifestações que muitas vezes não traduzem nossa essência. Essência essa que deveria ser, acima de tudo, encarnada
em nossos carismas que traduzem vida e vida em abundância para todos. Desejo que nossos corações possam traduzir mais o itinerário de Jesus: ‘Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei’. Desejo que possamos deixar nossa marca
não pelo que temos, mas pela bondade e pela honestidade que conduzem nossos caminhos. Desejo que possamos ser mais irmãos e estender sempre a mão
a quem a nós recorrer. Desejo que possamos humanizar nossos educandos em
uma educação cuja missão é educar com amor; desejo um mundo menos competitivo, mais participativo e igualitário, no qual todos tenham voz, vez e seu
valor. E, como meta, que Deus nos dê a sabedoria de sermos referências de vida,
de fazermos de nossa caminhada um exemplo de que a dedicação, a resiliência
e a humildade falam por si só. Que Deus oriente, proteja e abençoe a todos nós
com um ano de muitas alegrias, saúde, amor e paz.”

“Desejo que nós, educadores, sejamos integralmente aqueles que ensinam e aprendem de
forma simultânea. E que tenhamos o amor, o acolhimento, a originalidade de pensamento, a
coerência nas palavras e atitudes, saber ouvir e, entender um pouco mais da alma humana,
elementos essenciais na nossa prática pedagógica. Que sejamos inspiração para nossos
alunos. Para os alunos desejo que façam do conhecimento uma grande aventura, com muito
amor e promotor de generosas atitudes. Sem afeto não há aprendizagem emocionante! E
uma das minhas metas é que os nossos Projetos Pedagógicos, sejam vivenciados pelos
educadores, alunos e famílias.”

FELIZ
ANO
NOVO
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Em meio a um cenário de desafios e possibilidades ilimitadas,
o Programa de Formação Continuada do Sindicato
reúne nossas escolas com os melhores experts em educação.

LIDERANÇA E GESTÃO EM
UM MUNDO DE INOVAÇÕES
No encerramento das atividades deste ano o auditório do SINEPE/SC recebeu
mantenedores, diretores e equipes de apoio procedentes de várias cidades
para tratar de importantes temas da atualidade. Um desses momentos foi
durante a Jornada de Inovação na Educação - Programa de Gestão Estratégica
da Inovação na Escola. O evento teve como expositor o professor Cassiano
Zeferino de Carvalho Neto, com extenso currículo na área da inovação. Ele é
autor do projeto de criação do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica
e Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Também no auditório do Sindicato, a palestra sobre o tema despertou grande
interesse. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor no próximo
ano, exigindo adequações na forma como as escolas lidam com as informações
pessoais da sua comunidade escolar. O objetivo é proteger os dados pessoais
que circulam pela internet, principalmente de crianças e adolescentes.
O palestrante Orídio Mendes Junior, Diretor Presidente da Mendes Junior
Advogados Associados, com vasta experiência na área educacional
e no atendimento às escolas particulares, discorreu sobre a especificidade
da referida lei. Expôs aspectos legais e práticos que devem ser
observados com as informações pessoais da comunidade escolar.

PRIMEIROS SOCORROS
Outro evento de sucesso do Programa de Formação Continuada SINEPE/SC: a Dedicare Cursos, que reuniu as escolas no Auditório
da UNIVALI, em Biguaçu, durante o workshop sobre o tema. A instrução ficou a cargo do professor Cássio Rossi, Diretor Geral
do Grupo Dedicare, enfermeiro pós-graduado em Educação pela Fiocruz e especialista em Suporte Avançado de Vida, tendo
implantado diversos SAMUs pelo Brasil. Conta com 20 anos de experiência no atendimento de Urgência e Emergência. A lei nº
13.722/2018 (Lei Lucas) torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários
de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Lembre:
o SINEPE/SC firmou parceria com a Dedicare para conceder descontos às escolas interessadas (afiliadas ou não) na contratação
de cursos de formação em primeiros socorros. Informações: www.dedicarecursos.com.br/site/escolar

4

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br

ESTOU LENDO
Nena Benedet
Tautz
Diretora Geral do
Colégio Universitário
Criciúma

A ARTE DE SER LEVE
Leila Ferreira (Editora Planeta)

“Que tal incorporar
leveza as nossas
vidas? Gentileza, bom humor,
desaceleração e
felicidade são alguns dos temas
discutidos de forma inteligente e
divertida neste livro, que traz reflexões sobre
a possibilidade de vivermos de forma menos
complicada e estressante. Dessa maneira,
costurando informações científicas, divagando, conversando a autora propõe uma pequena
revolução: num mundo abarrotado de e-mails
e telefones celulares, de pouca cortesia e muitas dietas, cheio de ambição e consumismo
transformar os gestos do cotidiano, aqueles
que nos prendem e sobrecarregam sem sequer
nos dar a chance de percebê-los. Recomendo a
leitura.”

FORMAÇÃO CONTINUADA

JORNAL DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SANTA CATARINA

JORNADA PEDAGÓGICA SINEPE/SC - 5/2/2020
ARENA PETRY - SÃO JOSÉ - GRANDE FLORIANÓPOLIS - DAS 8H30MIN ÀS 16H
Faça inscrições no portal www.sinepe-sc.org.br - Qualquer dúvida entre em contado com nossa equipe (48) 3222-2193

SÍNTESE: Uma abordagem sobre os significativos avanços da neurociência e como os mesmos podem interferir
positivamente na progressiva construção de um “novo educador”. A palestra destaca, assim,
novas e desafiadoras estratégias significativas de ensino, para se repensar como ministrar uma aula,
trabalhar os conteúdos conceituais, mas, sobretudo e principalmente, uma nova forma de se
pensar em desenvolver habilidades na educação, fundamentadas em valores e princípios.
MINI CURRÍCULO: Educador brasileiro, formado em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em
Ciências Humanas e Especialista em Inteligência e Cognição. Membro consultor da Associação Internacional pelos
Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela UNESCO. Embaixador de La Educacion – Organización de Estados Americanos. Membro Fundador da Entidade “TODOS PELA EDUCAÇÃO”
e Consultor Educacional do Canal Futura. Reitor emérito do Centro Universitário Sant’Anna (SP), Palestrante e Escritor. São mais de 180 livros sobre educação e cerca de 60 livros
didáticos publicados. Possui obras traduzidas na Argentina, México, Peru, Colômbia, Espanha, Portugal e outros países.
O EDUCADOR
EO
CONHECIMENTO
Celso Antunes

SÍNTESE: a BNCC inaugura uma nova era da Educação Básica em nosso país. Pela primeira vez na história o
Brasil logrou-se construir consensos nacionais sobre as aprendizagens essenciais que são consideradas
como direito de todos os estudantes e, portanto, devem ser assegurados ao longo de todas as etapas
e modalidades da Educação Básica. Para torná-las efetivas, os professores terão que desenvolver um
Mozart Neves Ramos
conjunto de competências profissionais, tendo como referência as três dimensões: conhecimento, prática e
engajamento profissionais, que os qualifiquem para colocar em prática as competências gerais previstas na
BNCC, na perspectiva de oferecer uma educação integral. Preparar professores para esses novos tempos é a proposta que colocamos para apresentar na Jornada Pedagógica.
MINI CURRÍCULO: Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (1977), possui Pós-Doutorado em Química pela Politécnica de Milão - Itália (19871988). Foi Reitor da Universidade Federal de Pernambuco em 1996-1999 e 2000-2003. Foi Secretário de Educação de Pernambuco (2003-2006) e presidiu o Consed (2006). Foi
Presidente Executivo do Todos Pela Educação (2007-2010) e membro do Conselho Nacional de Educação (2005-2014 e 2018-atual). É autor dos livros Educação Brasileira: uma
agenda inadiável (2015); Educação Sustentável (2006); co-autor do livro A Urgência da Educação (2011) e Sem Educação não haverá futuro (2019). Em 2008, foi eleito pela Revista
Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Foi agraciado com as seguintes comendas: Personalidade das Artes, Ciências e Letras da França em 2006, Educador
Internacional do Ano - IBC Cambridge (2005), Cavalheiro da Ordem do Mérito da República Italiana (2002). Atualmente, é Diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna.

SÍNTESE: Mudanças no panorama das relações família-escola e a presença cada vez mais intensa
de inovações tecnológicas redefinem o modo como vivemos, convivemos e trabalhamos. Desenvolver e
aprimorar as competências socioemocionais dos próprios educadores é uma excelente oportunidade para
formar no contexto escolar um ambiente de felicidade com um mindset de crescimento e proatividade.
MINI CURRÍCULO: Psicoterapeuta, atende adolescentes e adultos há 27 anos. Autor de mais de 20 livros
Leo Fraiman
dentre os quais a Coleção OPEE – Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, editada pela FTD; Como ensinar
bem: crianças e adolescentes de hoje e A Síndrome do Imperador – pais empoderados
educam melhor (FTD/Editora Autêntica). Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela USP. Especialista em Psicologia Educacional.
Participa como convidado de programas de rádio e em programas televisivos nas principais emissoras do país.

PATROCINADORES CONFIRMADOS
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UNESC

PRÊMIO “MULHERES NA CIÊNCIA”

A

Unesc subiu ao palco do 14º Para Mulheres na Ciência, prêmio concedido pela L’Oréal Brasil,
em parceria com a Unesco e a ABC (Academia Brasileira de Ciências) para pesquisadoras
brasileiras de destaque. A entrega da premiação ocorreu no Rio de Janeiro, e teve a
professora doutora Josiane Budni representando a Universidade e Santa Catarina. Esta é a quinta
vez que a Unesc tem uma profissional reconhecida. A professora do PPGCS (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) e coordenadora adjunta do curso de Biomedicina da Unesc
esteve entre as sete jovens pesquisadoras laureadas pelo programa, que reconhece e incentiva
o trabalho realizado por mulheres cientistas de todo o país. Além de ser a única pesquisadora
catarinense a receber o prêmio, Josiane foi a única representante de uma Universidade Comunitária. Ela e as demais vencedoras receberam cada uma, bolsa-auxílio de R$ 50 mil para ser utilizada
em um período de dois anos no desenvolvimento de pesquisa.

Josiane: entre as sete jovens pesquisadoras laureadas

FREI ROGÉRIO

ALUNOS MOSTRAM
COMO TRANSFORMAR O MUNDO

S

ituações do cotidiano podem trazer grandes oportunidades de aprendizado, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Com esse lema, os alunos do Colégio
Marista Frei Rogério, de Joaçaba (SC), realizaram seis Projetos de Intervenção Social
(PIS). Os principais temas abordam Sustentabilidade, Proteção aos Animais e Valores, sentimentos e atitudes. O PIS é realizado entre os alunos maristas do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental durante o ano letivo e o tema é sempre sugerido pelos próprios estudantes.
Dessa forma, o assunto é explorado de maneira interdisciplinar. De acordo com a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Frei Rogério, Elisete Marisa
Peruzzo, aprender desde cedo temas importantes e relevantes para a sociedade atual, faz
parte do processo de aprendizagem da proposta Marista.

Fórum com Crianças da Rede Marista
de Colégios reúne soluções

IEMES

CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE EX-ALUNOS

R

eviver os tempos escolares, reencontrar os amigos, homenagear educadores e irmãs religiosas e confraternizar. Esse é o objetivo da Festa dos Ex-Alunos do IEMES, de Sombrio,
evento bienal promovido pelo Colégio e Comissão Organizadora. Nesta quinta edição a
Festa homenageou os formandos dos cursos de Contabilidade e Magistério dos anos de 1982
e 1983, e os ex-professores Antônio Barbosa e Ivonete Scarpari. Em seu pronunciamento,
a diretora Irmã Maria Flor agradeceu aos presentes evidenciando a satisfação
do Colégio por reunir seus ex-alunos, que após vencerem a etapa escolar tornaram-se
exímios profissionais, cidadãos conscientes e homens e mulheres do bem.

Os preparativos para a festa de 2020 já começaram

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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GARDNER

ALUNOS REALIZAM PROJETO
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

I

“Incentivamos e
conscientizamos mais
e mais pessoas.”

nforma a Diretora Administrativa Nadir Junckes da Silva, do Colégio Gardner, em São José,
que desde 2016 os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental desenvolvem o projeto “Doação
de órgãos”, apresentando anualmente seus estudos na Feira do Conhecimento. A iniciativa,
bem sucedida, surgiu a partir de uma necessidade particular da professora Neli Junckes Welter,
quando em 2015, seu esposo recebeu a notícia que precisaria passar por um transplante de
fígado. Em relato ao JORNAL DO SINEPE/SC ela conta que assim como a maioria, a professora nunca havia sequer pensado sobre a necessidade de um transplante,
mas vivenciando o dia a dia das pessoas que precisam de um órgão, sentiu
que necessitava fazer alguma coisa. Mas por onde começar? De que forma?
Então surgiu a ideia de trabalhar com seus alunos. Após diversas pesquisas
e debates em sala de aula (com doadores, transplantados, familiares e até
pessoas que estão na fila de espera) os alunos se apropriam dos assuntos
relacionados à doação, tendo como principal objetivo a conscientização das
famílias e de toda comunidade escolar. Neste ano, a doutora Daniela Serafim
Couto Vieira visitou a Feira do Conhecimento e ficou encantada. Ela encaminhou o projeto ao diretor do SC Transplantes, Joel Andrade. O projeto ganhou
maior visibilidade e Dr. Joel deseja levá-lo às principais cidades de Santa
Catarina. “Temos a certeza de que nosso objetivo está sendo alcançado.
Incentivamos e conscientizamos mais e mais pessoas. Ao falarmos de doação não queremos falar de morte, mas sim, de vida.”

CONSUL

Memória histórica valoriza o patrimônio cultural da comunidade
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E

RECORDANDO O PASSADO

xposição, História e Memória. A Biblioteca Escolar Dr. Arno Ristow do Colégio Cônsul Carlos
Renaux, de Brusque, recebeu a Exposição Temporária “Recordando o Passado”, com peças
do acervo pessoal de Aldo Krieger, pertencentes ao Instituto Aldo Krieger – IAK. Junto com
a exposição, os alunos embarcaram numa viagem ao passado com a funcionária Izabel Krieger
Moritz e a “máquina do tempo”, quando conheceram detalhes sobre a vida do maestro, seus
objetos e instrumentos. Aldo Krieger nasceu em Brusque em 7 de julho de 1903, e é um dos
maiores expoentes musicais do Brasil. Também foi alfaiate, professor de Canto Orfeônico do Ginásio Cônsul Carlos Renaux nas décadas de 50 e 60, regente da Associação Coral de Florianópolis
e autor de inúmeras composições para Piano, Canto Coral, além do Hino do Colégio Cônsul Carlos
Renaux, Hinos do Centenário de Brusque e Blumenau, Hino da Associação Coral de Florianópolis,
entre outros. Fascinados com a exposição, ouviram um disco de vinil rodar no toca discos com as
músicas do maestro e algumas histórias contadas por Carmelo Krieger, responsável pelo IAK, 10º
filho de Aldo Krieger. A interação da história com a exposição é fundamental para estabelecer
uma consciência da memória histórica, valorizando o patrimônio cultural e a identidade local;
competências amplamente destacadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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IMA

P

FESTIVAL DE TALENTOS

ara incentivar os alunos nas atividades de palco, onde possam apresentar ao público
o seu talento nato ou adquirido nas diversas aptidões e habilidades como música,
dança, poesia e desenho, aconteceu no auditório do Instituto Maria Auxiliadora
(IMA), de Rio do Sul, o 4º Festival de Talentos. Informa Cintia Preis de Andrade que o
Festival foi dividido em quatro categorias: Ensino Fundamental I matutino, Ensino
Fundamental I vespertino, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Durante as apresentações, os alunos foram avaliados por uma comissão julgadora de alto nível. Os participantes puderam convidar seus familiares e amigos para prestigiar o evento e suas respectivas apresentações. A premiação se deu através de medalhas e troféus. Foi um espetáculo!

A festa
movimentou
a comunidade

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

EMPREENDEDORISMO SOCIAL DOS ALUNOS

E

mpreendedorismo e sustentabilidade têm sido dois temas no centro das discussões atuais. As duas ideias caminham juntas, associadas a propostas de mudança. Na Mostra do Conhecimento do Colégio Salvatoriano Nossa
Senhora de Fátima, de Florianópolis, os estudantes colocaram esses conceitos em prática e transformaram o
evento em uma rica contribuição para a comunidade. Da abertura de pequenas empresas à realização de ações sociais
com os valores arrecadados, o debate ganhou evidência em projetos produzidos desde a Educação Infantil ao Ensino
Médio.
Um dos grandes destaques foi a iniciativa realizada pelos estudantes do segundo ano do Ensino Médio:
nasceu a “Florescer Papéis Reciclados”, pequena empresa montada pela turma. Para isso, os estudantes precisaram
analisar as dinâmicas de funcionamento de um negócio, – passando pelo marketing, produção e vendas –, estudar as
técnicas de reciclagem do papel e de descarte adequado de substâncias, assim como exercitar o trabalho em equipe e
a divisão de tarefas.

Conceitos transformados em boas práticas
em benefício de toda a comunidade (Foto Luiza Laux)

SANTOS ANJOS

CAMPANHA SOLIDÁRIA

O

Colégio dos Santos Anjos, em Joinville, informa a realização, em parceria com a Robomind, que ministra
as aulas extraclasse de robótica educacional, da campanha de conscientização para prevenção do câncer infantojuvenil. Dentre as atividades, a parceria promoveu ação solidária de arrecadação de fraldas
descartáveis e leite doados ao Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville. Inicialmente entre os
alunos do Colégio, a campanha foi ampliada para os integrantes das 45 equipes participantes do Robotics
Challenge - Joinville, nas dependências do CSA. Com a inscrição das equipes de Joinville, Curitiba (PR), Rio
Negrinho e São Bento do Sul foram arrecadados 1087 litros de leite. As Irmãs da Companhia das Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo, administradoras do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria receberam um
total de 3315 unidades de fraldas descartáveis, 1379 litros de leite e 125 unidades de leite em pó.

Cerca de 5 mil itens foram doados ao Hospital Infantil

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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UNIVALI

INAUGURA HORTO MEDICINAL
“Tudo aqui é orgânico,
desde o preparo do solo até o cultivo das plantas”

U

m ambiente pensado para estudar a flora utilizada em pesquisas científicas na área
de saúde e de projetos de extensão, para aproximar o conhecimento da comunidade,
valorizar o conhecimento popular e validá-lo por meio de pesquisas. É com esta proposta que a Universidade do Vale do Itajaí (Univali) inaugurou, em parceria com o Instituto
do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o Horto Medicinal, localizado atrás do bloco C5, no
Campus Itajaí. A professora e engenheira agrônoma Dalva Sofia Schuch coordena o espaço
junto do professor Gustavo Russo, ambos da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade.
Ela explica que o horto tem seus cultivos baseados nos princípios da agricultura orgânica,
com a compostagem dos resíduos orgânicos do campus e práticas ecológicas de manejo.
“Tudo aqui é orgânico, desde o preparo do solo até o cultivo das plantas. Essa rede orgânica
opera com uma intensa comunicação que estimula a troca de nutrientes, a proteção da
natureza e a dinâmica da vida”, defende Dalva. O Horto Medicinal da Univali, é um espaço
aberto, com possibilidade de agendamento de visitas guiadas e para a realização de cursos
e outras formações, pelo e-mail hortomedicinal@univali.br

CEB

MEDITAÇÃO INCREMENTA APRENDIZADO
“O projeto de meditação, focado na inteligência emocional das crianças, é uma sementinha plantada”, relata Caroline Correia, mentora de Vida e Saúde Natural no Colégio CEB, de São José, e abrange todas
as áreas da vida de nossos alunos. A meditação surgiu aqui no colégio como uma estratégia para evitar
problemas de ansiedade e depressão e também para trazer inteligência emocional a alunos e professores.
- O Mindfulness método aplicado em nossas sala de aula, refere-se a um estado de consciência que
envolve ‘’sintonizar’’ o momento presente, em vez de’’sintonizar’’ e pensar no passado ou se preocupar com
o futuro. Esta prática originou-se no Oriente, mas tornou-se uma linguagem e prática comum na psicologia
e educação Ocidental. Baseia-se na premissa de que nossas mentes estão constantemente ocupadas,
concentrando-se em pensamentos sobre assuntos que estão fora das da experiência imediata ou da atividade atual. Quando existimos nesse estado, criamos um terreno fértil para ansiedade e depressão e, muitas
vezes, podemos estar no “piloto automático” onde estamos realizando ações com pouca consciência do que
realmente estamos fazendo, diz.
Segundo afirma, as crianças e jovens estão vivendo em um mundo ocupado, complexo e em
constante mudança. “Infelizmente, estima-se que até uma em cada cinco crianças sofra com problemas de
saúde mental, como ansiedade e depressão. A meditação encoraja os alunos e os professores a direcionarem
a atenção intencionalmente na experiência que ocorre no momento presente, e de maneira não julgadora.”

Caroline Correia
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agradável nas nossas salas de aula.
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PORTO SEGURO

FESTIVAL LITERÁRIO FAZ SUCESSO

C

onsiderando que a leitura é a maneira mais
antiga – e mais eficiente, até hoje - de
adquirir conhecimento, e que “é preciso
desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito
chato e monótono”, o Colégio Porto Seguro, de
Imbituba, realizou seu Festival Literário com
sucesso. “A leitura melhora o aprendizado dos
estudantes, pois estimula o bom funcionamento
da memória, aprimora a capacidade interpretativa, mantém o raciocínio ativo, além de
proporcionar ao leitor um conhecimento amplo
e diversificado sobre diversos assuntos. Quem
Quem lê vive com mais qualidade
lê conversa sobre qualquer coisa, e consegue
formar opiniões bem fundamentadas”, frisa a coordenação. “O FLIPS teve como principal objetivo
estimular a boa prática da leitura, fazendo com que os nossos alunos, compreendessem melhor
o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles um
horizonte totalmente novo”. O festival contou com diversas atividades envolvendo a comunidade
escolar, incluindo contação de histórias, teatro, feira do livro, oficina de leitura, releituras, musicalização, jogos e declamação de poemas.

LA SALLE

PROGRAMA BILÍNGUE É BOA NOVIDADE

A

partir do próximo ano, como uma novidade no Colégio La Salle Xanxerê, terá início o Programa
Bilíngue: We Are La Salle. Um dos destaques da iniciativa é que está alinhado com a proposta
educativa lassalista e tem como finalidade proporcionar a fluência do Inglês para o estudante. Dentro dos propósitos do Programa, o aluno desenvolve habilidades linguísticas do idioma por
meio de uma carga horária ampliada, disposta dentro da grade curricular. As aulas serão implementadas para o Educação Infantil, em 3 períodos dentro da grade curricular por semana, contemplando
as turmas das Creches III, Pré I e Pré II e gradativamente nos demais anos/séries. Tem como parceira
a Cambridge University Press, com o fornecimento de materiais didáticos, além de capacitações
de formação para os professores e certificação
para os alunos. Além da compra dos materiais, o
Programa não possui custos adicionais na mensalidade. Alguns métodos específicos são utilizados no Programa com a finalidade desenvolver as
quatro habilidades para se comunicar bem: ouvir,
falar, ler e escrever. Um dos conceitos é o Project
Based Learning (PBL), que tem como forma de
aprendizagem concreta, temas estudados em
sala de aula. Dessa forma, é ressaltada a importância do conhecimento da língua inglesa em uma
experiência mais significativa e real.

UNESC

VISITA ILUSTRE

Emoção, ensinamentos e uma pitada de sabor na aula-show
do chef Claude Troisgros (Foto Leonardo Ferreira)

E

m palco caracterizado para simular uma sofisticada cozinha, o chef
Claude Troisgros deu show em aula promovida pela Escola de Gastronomia da Unesc. Logo em sua entrada no Palazzo Delle Acque,
em Nova Veneza, junto da corte do Carnavale di Venezia, ele se encantou
pela região. Durante as duas horas seguintes, compartilhou experiências, contou histórias de vida e cozinhou para a plateia. A aula teve foco
nos estudantes do curso de Gastronomia da Universidade. A reitora da
Unesc, Luciane Bisognin Ceretta, recepcionou o chef no palco do evento
e destacou o momento como a consolidação do curso e um marco para o
Sul de Santa Catarina. “Ao receber grandes nomes da área, destacamos
a força e a excelência da graduação na Universidade. Sempre conectada
com a região onde está inserida, a Unesc mais uma vez reconhece as potencialidades locais para fomentar o desenvolvimento”, afirmou a reitora.
Leia três lições trazidas pelo chef:

“O estudo é fundamental. Não basta sair cozinhando, é necessário
ir a fundo e sempre buscar aprender. O conhecimento de algo novo
pode vir de onde menos se espera, e encantar você”.
“Saiba aproveitar as oportunidades. A sorte só é sorte quando não a
deixamos passar. Agarre-a.”
“Para cozinhar é fundamental conhecer a história de onde se está,
seus costumes, suas tradições e suas pessoas. Assim você cozinhará
com emoção e sabedorias que vão além de preparar um prato”.

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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JARDIM ANCHIETA

A VISITA DO CAMPEÃO

E

le é treinador do time de Vela da China para as olimpíadas de Tokyo.
Campeão na categoria Vela Classe Laser Standart nos Jogos Panamericanos de Lima deste ano, Bruno Fontes surpreendeu a escola e
foi na sala da filhinha Clara do 1º ano do Colégio Jardim Anchieta, no Santa
Monica, da Diretora Ana Paula. Ao lado desses anjinhos ele pode sentir
ainda mais de perto o carinho e admiração de todos. “Aproveitamos e
fizemos vários registros deste momento”, diz feliz a diretora. Parabéns!
Que venham mais títulos campeão Bruno Fontes. Você merece!

Além de posar com a criançada,
o campeão fez foto com a filha
Clara Piccoli Fontes Ferreira da Silva
e a Professora Flavia Ouriques,
do Colégio Jardim Anchieta.

EFAZ

PROJETOS QUE
GANHAM DESTAQUE

A

Escola da Fazenda, no Sul de Florianópolis, tem priorizado o aprendizado a partir de
práticas inovadoras. Seguem abaixo alguns exemplos do trabalho bem sucedido
relatados ao JORNAL DO SINEPE/SC pela Diretora Karla Antunes:

1 – JOGOS INDÍGENAS
Conhecer, valorizar e respeitar a cultura e as tradições dos povos indígenas brasileiros. Com
esse objetivo, as turmas do 2º ao 5º ano fizeram pesquisas e apresentações, e participaram
dos Jogos Indígenas Efaz - aprendizagem com muita diversão e entusiasmo!

2 – OFICINA DE EXPERIMENTAÇÃO MUSICAL

Escola inova as
boas práticas pedagógicas

Realizado anualmente nas turmas de 5º ano, o objetivo é sensibilizar os estudantes
sobre a riqueza de possibilidades de produção de música por meio de diferentes
instrumentos. Ao estudar a história do instrumento escolhido, perceberão que os
materiais utilizados podem ter sido modificados ao longo do tempo, bem como o
formato do instrumento, que pode ter variações de acordo com a cultura ou momento histórico. Assim, são motivados a se empenhar na criação do seu instrumento,
inspirados nas diversas formas e sons que a criatividade e sensibilidade humanas
podem produzir – tudo isso aliado a uma proposta ambientalmente responsável,
reutilizando materiais sempre que possível.

3 – 17ª PEDALADA PELA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
No Dia Mundial sem Carro, mais uma vez a comunidade Efaz foi às ruas na luta por uma cidade
mais humana: a rua é de todos! Na área do Parque Pacuca, nossa contribuição com o corredor
ecológico do Sul da Ilha: 60 árvores plantadas no bosque da Horta Comunitária!
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SALESIANO ITAJAÍ

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA EM TAIWAN

O

Colégio Salesiano Itajaí preencheu 10 vagas da seleção brasileira da Asia International Mathematical Olympiad (AIMO),
que aconteceu em Taiwan. O convite veio após resultados da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), uma prova em grupo que envolveu alunos do mundo inteiro. O Colégio Salesiano participou em todas as categorias (do 6º ano ao Ensino Médio) e conquistou medalha de prata em todas elas na etapa nacional. A professora Melissa Holetz,
que coordena o grupo de estudos para olimpíadas, acompanhou o grupo de alunos que foi para Taiwan.

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO

PROJETO VALORIZA A VIDA

A

Intenção é criar momentos de reflexão,
elaboração de conceitos e opiniões

rthur Rodrigues Tenfen, do Apoio Pedagógico do Colégio Universitário, de Criciúma, informa ao JS sobre os projetos
que têm movimentado alunos e professores. Um deles é o “Valorizando a vida”, que contempla, além das disciplinas
acadêmicas tradicionais como Matemática, Português e outras, os temas relacionados ao consumo de drogas, depressão, prevenção ao suicídio, controle da ansiedade e reflexão sobre o bullying. Também são estudados pelos alunos do 6º ano
do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio do Colégio Universitário. Diversas atividades acontecem de agosto até
novembro - período de duração do projeto -, sejam elas realizadas dentro ou fora da sala de aula, tais como debates, rodas de
conversa, produção de vídeos e informativos educativos, confecção de cartazes com mensagens motivacionais, distribuição de elogios e abraços grátis, passeios de estudos entre outros. Segundo a
Diretora Nena Benedet Tautz, o objetivo principal do projeto é oportunizar momentos de
reflexão, elaboração de conceitos e opiniões sobre a valorização da vida, os direitos
humanos e a participação de cada um na construção de um mundo mais
digno e harmonioso, com justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade.

STELA MARIS

ALUNOS E PROFESSOR CONSTROEM TEODOLITOS

E

studantes do 9º ano do Stella Maris, de Laguna, construíram um teodolito caseiro para medir a altura do prédio do
Colégio com uso da razão tangente. Para isso, calcularam o ângulo de inclinação e a distância em relação a base do
prédio ao ponto que estavam fazendo a medição. Usando a razão tangente do complemento do ângulo a altura foi
determinada. O teodolito é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais,
aplicado em diversos setores como na navegação, na construção civil, na agricultura
e na meteorologia. O trabalho foi coordenado pelo professor Cleber.

R

PARCERIA FTD ACELERA RESULTADOS

epresentantes da FTD Educação recepcionados durante visita ao colégio, apresentaram o projeto acelerador
de resultados. A FTD é parceira constante das atividades do Colégio Stella Maris. E pela primeira vez em
Santa Catarina, o símbolo deste projeto pode ser visto por seus alunos. “Sua recepção uma grande alegria.
FTD e Stella Maris, acelerando resultados”, comemora a Direção.

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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Raquel:
destaque é comemorado

A

UNIVILLE

PRÊMIO DE EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA

professora Raquel Alves dos Santos de Queiroz, do curso de Educação Escolar Quilombola da
Univille, é uma das 23 vencedoras da 26ª edição do Prêmio Educador Elpídio Barbosa,
concedido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). A entrega do prêmio,
que reconhece boas práticas desenvolvidas por profissionais da educação para a melhoria da
qualidade de ensino em Santa Catarina, foi comemorada por todos da comunidade.
Na Univille, 40 professores participam do curso de Educação Escolar Quilombola desde julho deste
ano, com bolsas de estudos fornecidas pelo Governo do Estado. As comunidades quilombolas são
formadas por descendentes de escravos remanescentes dos quilombos.

EXCELÊNCIA

ALÉM DA SALA DE AULA

D

“Meta principal em 2020 é desenvolver,
em cada trimestre, um projeto envolvendo
as disciplinas de cada área do conhecimento.
A direção deseja chegar a cada dia um pouco
mais perto da excelência, cumprindo sua missão
de oferecer uma educação de qualidade superior.”
Palavras do Diretor Augustinho Wibbelt
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urante este ano o Colégio Excelência, em Mafra, reiterou sua trajetória que alia inovação e qualidade.
Com mais de 540 alunos matriculados em turmas que vão do Jardim I ao Terceirão, ampliou projetos
culturais que envolvem estudantes e corpo docente, a fim de atingir formação focada na integralidade
do ser humano.
Segundo relato enviado ao JORNAL DO SINEPE/SC, informa a realização de diversas atividades com
a intenção de incrementar nos estudantes o interesse por ações em grupo e apresentações culturais. No
projeto intitulado Café com Arte, os alunos do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental acompanharam durante
o ano os trabalhos e inspirações de grandes artistas e ilustradores brasileiros contemporâneos para se
inspirarem e criarem seus autorretratos baseados nas técnicas usadas por esses artistas. Como resultado,
uma linda galeria de arte tomou conta de um dos pátios da escola e um sorriso colorido se via nos rostos de
pais e alunos, orgulhosos de suas criações.
Os estudantes do 6º ao 9º anos fizeram uma viagem ao passado e, no Clube Zepellin, um dos salões
mais icônicos da cidade, reviveram décadas passadas relembrando grupos formadores das cidades de Mafra
e da vizinha Rio Negro-PR. Com vestimentas de época, os jovens interpretaram, dançaram e cantaram evocando os tempos áureos.
Um dos principais projetos do colégio, a Olimpex - envolvendo o Ensino Fundamental II e Ensino
Médio – demonstrou a capacidade e o empenho de alunos e professores, que prepararam um verdadeiro
show cultural. Cada turma se apropriou de uma temática e, em apresentações que envolviam teatro e dança,
apresentaram espetáculos sobre cinema, sobre o Brasil, sobre a região Sul, sobre literatura e muito mais.
Não é só no aspecto cultural que o Colégio Excelência se destaca. Utilizando o sistema Poliedro –
acesso garantido à teoria e exercícios de qualidade – e com professores comprometidos, que têm formação
avançada, os estudantes contam com um arsenal de peso para estudar, aprender e surpreender nas aprovações.
O colégio mantém o histórico – que já traz desde 2011, ano de sua criação – de aprovações nos
principais vestibulares de universidades públicas e particulares da região, além de um desempenho acima da
média nacional e de Santa Catarina no Enem.
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INÍCIO DAS FÉRIAS LEGAIS
Osmar dos Santos,
advogado, Diretor
Executivo do Sinepe/SC

Tendo em vista que teremos dois feriados no meio da semana, quarta-feira (Natal e Ano Novo),
e que essa situação vem gerando certa polêmica entre alguns gestores,
esclarecemos que as férias legais dos trabalhadores, em especial dos professores,
poderão ter início no dia 19 ou 26 de dezembro - ou ainda no dia 2 de janeiro/2020, a critério de cada um.

A

Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) trouxe várias modificações na relação
de trabalho entre os empregadores e os trabalhadores, dentre essas, destacamos,
a que diz respeito ao início das férias legais.
Leia o que está previsto no § 3º do art. 134 da CLT:

“Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador,
em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes
à data em que o empregado tiver adquirido o direito.(...)
§ 3º É vedado o início das férias no período de dois dias que

antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)”
(grifo nosso).

“durante as férias e recessos
escolares do aluno,
não coincidentes com as férias
legais do professor,
este ficará à disposição da escola (...)”

Dia de repouso semanal remunerado, de fato e
de direito, só temos um, que é o domingo, portanto, se o
sábado não for feriado, não há qualquer impedimento para
que o início das férias legais venha ocorrer na quinta-feira,
caracterizando assim os dois dias de antecedência previsto
no § 3º do art. 134 da CLT.
Desta forma, considerando que neste ano teremos dois feriados no meio da semana, quarta-feira (Natal e Ano Novo), e que essa situação vem gerando certa polêmica
por parte de alguns gestores, vimos esclarecer que as férias legais dos trabalhadores, em
especial dos professores, poderão ter início no dia 19 ou 26 de dezembro/2019; ou ainda
no dia 2 de janeiro/2020, a critério de cada um.
Importante destacar ainda, que conforme nossa Convenção Coletiva de Trabalho – 2019/2020, na cláusula sobre as férias, consta que “as férias do professor terão a
duração legal e serão concedidas e gozadas na forma da legislação vigente”. Por legislação
vigente compreendem-se as Seções I a IV, do artigo 129 ao 145, da CLT.

dos
Leitores

Na CCT-2019/2020 também está expresso que “durante as férias e recessos
escolares do aluno, não coincidentes com as férias legais do professor, este ficará à disposição da escola para as atividades inerentes ao seu contrato laboral, constante do calendário escolar (...), tais como planejamento didático, reciclagem, conselho de classe,
reuniões pedagógicas e cursos, respeitando-se a sua carga horária e a respectiva remuneração ordinária do período de aula, a qual será paga independente de ocorrerem ou não
tais atividades.”
Já a cláusula que trata da compensação anual da jornada de trabalho reitera
o comando acima mencionado e assegura: “considerando que durante o ano letivo ocasionalmente ocorre a concessão de folgas e/ou ‘feriados ponte’, ou seja, dias úteis onde
o professor é dispensado do trabalho sem prejuízo da sua
remuneração” (...) “fica permitida a compensação anual da

jornada de trabalho”, respeitadas as condições ali elencadas, sendo a principal delas que “mediante ciência, através

do ‘calendário escolar’ a ser divulgado pela ESCOLA antes do
início do novo período letivo, os professores poderão ser
dispensados do cumprimento de sua jornada de trabalho
contratual, compensando-se os dias não trabalhados com
trabalhos complementares inerentes a sua atividade laboral, acertados prévia e expressamente entre a ESCOLA e o PROFESSOR, respeitada a carga
horária ordinária prevista em seu respectivo contrato laboral”.

BOAS FESTAS
Que a paz e a compreensão reinem em nossos corações.
Feliz Natal e próspero Ano Novo!

CUMPRIMENTOS

NOTA DO DIRETOR EXECUTIVO: Agradecemos as gentis palavras. É uma honra

Permita-me parabenizá-los pela publicação do jornal
online. Possibilita atualização sobre as iniciativas em
escolas catarinenses, ao tempo em que brinda com uma
leitura leve e agradável. Desejo sucesso na empreitada.
Mário C.B. Moraes
Professor, integrante do Conselho Estadual de Educação

receber suas considerações incondicionais, pois atitudes dessa natureza nos
encorajam e nos motivam a sempre buscar a melhor qualidade e o melhor
atendimentos aos nossos leitores. Aproveitamos para, em nome do nosso
Presidente, Professor Marcelo, e do Editor do nosso Jornal, Jornalista Aldo
Grangeiro, assim como dos demais membros da nossa equipe, agradecer a
sua manifestação de apoio e colaboração. Osmar Dos Santos.

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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GUIA

2019, UM ANO
COM NOVIDADES
NO SINEPE/SC:
MUITO A COMEMORAR!

A

s escolas afiliadas ao SINEPE/SC usufruem de uma ampla gama de serviços focados na realidade da escola
particular catarinense, da Educação Infantil ao Ensino
Superior. Vamos nos aproximando aos 60 anos de atuação
permanente em prol das escolas privadas de nosso Estado.
Nosso maior objetivo é caminhar lado a lado com a
escola privada, servindo de suporte para as demandas diárias que surgem na rotina educacional. Isso envolve desde a
Claudio Lange Moreira,
assessor da Diretoria do
parte burocrática dos procedimentos de RH, contabilidade,
Sinepe/SC, advogado,
legislação trabalhista, de ensino, civil entre tantas outras
especialista em Direito
e Processo do Trabalho
situações, até mesmo nas demandas que surgem na comunidade escolar com pais, alunos e funcionários.
Possuímos um consistente programa de formação
continuada para gestores, equipe pedagógica, docentes e demais funcionários.
Neste 2019 temos muito a comemorar! Novos parceiros vieram agregar valor
para as escolas privadas catarinenses: IEPTB/SC - Instituto de Estudos de Protesto de
Títulos do Brasil – Seção Santa Catarina, para auxiliar na gestão da inadimplência com o
Protesto Online; Dedicare Cursos, na área de capacitação presencial e a distância em noção
de primeiros socorros; Espaço Luz, para energia fotovoltaica e agora mais recentemente
Uniodonto, com uma excelente proposta de benefício na área da saúde bucal e Total Life,
com um conjunto de soluções em gestão da saúde organizacional.
Por estarmos na última edição do ano desejo aproveitar a oportunidade para
agradecer a Deus por este 2019, agradecer muito a parceria e confiança das escolas afiliadas ao SINEPE/SC, responsáveis diretas pela manutenção da entidade, agradecer ao
grande número de escolas que reconheceram a importância do trabalho do Sindicato e
afiliaram-se nos últimos meses, assim como aos nossos novos parceiros. Desejo um Santo

e Abençoado Natal e um ano de 2020 de paz, saúde e realizações!

EM 2020 FAÇA A DIFERENÇA.
FILIE SUA ESCOLA NO SINEPE/SC
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