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Caderno DC na Sala de Aula

O caderno DC na Sala de Aula – 
que possui edições distintas para 
escolas estaduais e municipais – é 
uma publicação voltada à divulga-
ção de trabalhos desenvolvidos 
nas instituições públicas e munici-
pais. O projeto é uma parceria com 
prefeituras e a Secretaria de Estado 
da Educação.

O suplemento faz parte do Pro-
grama Jornal e Educação do Gru-
po RBS, que trabalha a democra-
tização da informação oferecendo 
oportunidade a estudantes de to-
dos os níveis sociais de desenvol-
ver o pensamento crítico e a cida-
dania ativa. 

Desde 1998, quando foi criado 
em Santa Catarina, o programa 
tem trabalhado na formação de 
professores e estudantes, ajudan-
do-os a refletir sobre a importância 
de conhecer, interpretar e trabalhar 
mídias em sala de aula. 

Para isso, mais de 7 mil exem-
plares dos jornais Diário Catari-
nense, A Notícia e Jornal de Santa 
Catarina (todos do Grupo RBS) são 
enviados diariamente a 1,6 mil es-
colas conveniadas.

São feitos ainda cursos anuais 
de capacitação para auxiliar os 
professores a utilizar o jornal nas 
atividades escolares.

Participe do

Regras para o envio de
material para publicação

✔ Enviar um resumo explicativo do 
trabalho proposto.

✔ Informar o nome completo do 
professor responsável e telefones 
de contato (fixo e celular).

✔ Colocar no verso de cada 
trabalho: nome do aluno, idade, 
série, escola e o município (em 
caso de desenhos e redações) em 
letra legível.

✔ Não enviar textos em pdf. Todos 
devem vir digitados e corrigidos 
pelo professor.

✔ As fotos devem ter pelo menos 
dois megapixels. Devem vir 
anexadas no e-mail. É obrigatório 
o nome do fotógrafo.

✔ Não colocar os alunos posando na 
foto, mas sim fazendo atividades.

✔ Não mandar foto com data e hora.

Diretor-geral de Jornais SC: Gabriel Casara

Projeto Jornal e Educação - DC na Sala de Aula: 

Raquel Fabris

Editor responsável: Rodrigo Braga

Diagramação: Ana Sofi a C. de Oliveira

Endereço

Rodovia SC-401, nº 4.190, torre A, Setor de Circulação, 

Florianópolis (SC) - CEP: 88.032-005

Telefone: (48) 3216-3460
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As escolas estaduais catarinenses e 
algumas municipais trabalham com jornais 
para incentivar a leitura e o conhecimento 
sobre a região e sobre o país. Além disso, 
com os periódicos as turmas refletem 
sobre comunicação, linguagem, cidadania 
e direitos. As reportagens do Diário 

Catarinense podem ser usadas como 
ferramenta pedagógica. E os alunos podem 
participar do DC na Sala de Aula enviando 
trabalhos produzidos, que serão publicados 
ao longo do ano.
Que tal aplicar estas atividades agora em 

sala de aula?

 

EDITORIAL
• Identificar os comentários e as opiniões que 
evidenciam a linha de pensamento do jornal

• Escrever um editorial sustentando a própria 
opinião, deixando claro o posicionamento 
sobre determinado assunto

NOTÍCIAS
• Criar um título principal e um título 
auxiliar para uma determinada notícia

• Selecionar uma imagem e redigir um 
texto parecido com uma notícia

• Explorar os elementos básicos da 
notícia: o que aconteceu, quando, onde, 
como e por quê

CARTA DO LEITOR
• Investigar qual o fato 
(anteriormente publicado) que 
gerou a manifestação do leitor

• Analisar as críticas e os comentários 
dos leitores quanto ao seu 
conteúdo e linguagem empregada

• Escrever cartas do leitor

CHARGE
• Identificar uma notícia que gerou a charge
• Reconhecer a ironia presente na charge 
em relação ao fato

• Identificar qual é o problema social, 
econômico ou político criticado

• Observar a linguagem não verbal 
(imagem) e comentar outras ideias 
expressas no texto

Observe as seções destacadas (entrevista, editorial, notícias, charge, reportagem e carta 
do leitor) e peça para o aluno fazer as atividades sugeridas em cada tópico.

PARA O PROFESSOR

REPORTAGEM
• Identifi car ou analisar o título da manchete da reportagem
• Criar um título para a reportagem lida e analisar as formas 
empregadas pelo repórter na apresentação do conteúdo

• Escrever uma reportagem a partir de uma imagem

    
    

      
     

   
    

      
   

    
        

    
  

     
    

    
    

    
    
    

    
     

    
   

     
       

    
       

  
 

   
     

     
     

    
   

    

     
        

     
   

     
    

    
     

   
     

     
   

  

  
   

    
     
    

     
   

     
   

      
     

     
   
     

    
   

    
      

  
    

    
 

     
     

      
   

      
      

     
     

    
     

     
  

   

    
    

     
   

 

     
    

    
   

     
    

    
     

    
   

  
     

    
  

                     
                     

 

 

  

        

     

   

   

    

      

       

  
     

   
   

   
   

   
  

  
 
   

    
 

  
    

  
    
   

  

  
   

  
 

 
   

  
  

   
   
    

    
   

   
  
 

   
   

 
    

   
   

    
  

  
     

    
    

 

 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
   

 
  

  
   

   
    

   
   

    
   

    

  
  

 
   

    
   

   
   

   
    

   
   
    

  
   

  
  

  
   

   
   

   
  

  

 

 

 
 

 
 

       
      

      
   

  
    
   

  
   

      
     

     
     

   
   

    
     

    
      

    
   

     
    

    
    

     
     

      

     
    

        

    
    

   
       

     
  

      
  

    
   

    
      

      
    

        
   

  
     

    
   

    
   

    
     

    
   

    
    

     
    

   
     

     
     

      
    

 
  

     
    

    
    

     
    
   

   
       

    
    

    
      
     
   

    
      

    

 

  
  

   
 

    
 

    

 

   

  
  

     

   
 

  
 

     
     

    

   
     

 

    
    

  

 

     

 
 

CLIMA | SANTA CATARINA

Chuva causa estragos no Norte
Em poucas horas houve destelhamentos em Mafra, raios em São Francisco e casas afetadas em Joinville

A Defesa Civil emitiu um 
alerta às 18h30 de ontem sobre 
chuvas com descarga elétrica e 
ventos de 70 km/h previstos para 
atingir várias regiões de Santa 
Catarina, desde o Planalto ao Li-
toral e o Vale do Itajaí. O temporal 
durou cerca de três horas entre o 
final da tarde e o início da noite 
desta terça-feira em Joinville e 
causou estragos em várias cida-
des da região Norte catarinense.

Em São Francisco do Sul, a 
queda de um raio sobre a torre de 
uma igreja, na Alameda Ipiranga, 
no Centro, causou a interdição 
do local. Segundo os bombeiros, 
o raio atingiu a construção por 
volta das 18 horas. O impacto foi 
tão forte, que parte da torre foi 
destruída e corre o risco de desa-
bar. No momento da tempestade, 
a igreja estava fechada, por isso, 
ninguém se feriu.

Em Joinville, a queda de uma 
árvore danificou duas casas na 
rua Flauzino Tavares, no bairro 
Boehmerwald, zona Sul de Join-
ville. A árvore ficou apoiada entre 
as casas vizinhas. Os galhos da-
nificaram as telhas que cobrem 
um dos quartos da casa de Clau-
demir de Oliveira, de 32 anos, e 
atingiram parte da garagem e as 
telhas que cobrem a cozinha e o 
banheiro da casa vizinha. 

Os moradores Andréia Pe-
reira da Silva, 38 e Paulo Silvino, 
40, não estavam em casa no mo-
mento da tempestade. Quando 
chegou do trabalho, o casal se 
deparou com a surpresa. 

A tempestade também atin-
giu uma casa na rua Zózimo de 
Oliveira, no bairro Guanabara, na 
zona Sul. Parte do telhado e uma 
parede ficaram danificados. Ape-
nas o quarto atingido foi inter-
ditado. A Defesa Civil esteve nos 
locais afetados pelo temporal e 
deixou lonas que ajudaram a co-
brir os cômodos danificados. O 
Corpo de Bombeiros deve fazer 
o corte da árvore da rua Flauzino 
Tavares nesta quarta-feira. 

Em Mafra, no Planalto Norte, 
mais de 40 casas ficaram deste-
lhadas. Vendaval e granizo atin-
giram principalmente os bairros 
do interior e algumas vilas. A 
tempestade acabou danificando 
a rede elétrica e deixando a cida-
de às escuras, o que dificultou o 
levantamento da Defesa Civil. De 
acordo com a secretaria de Gover-
no e Cidadania, Ângela Kwitschal, 
os bairros mais pobres foram afe-
tados. Dois blocos de um condo-
mínio do programa Minha Casa, 
Minha Vida foram destelhados. 

TRANSTORNO
Na foto maior, 
Paulo avalia os 
estragos casa 
causados por uma 
árvore em sua casa 
em Joinville. Ao 
lado, alagamentos 
em Itajaí

LEO MUNHOZ
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Depois de estragos em toda SC, tempo melhora
Após o temporal que passou 

por várias cidades de Santa Ca-
tarina ontem, o tempo no Estado 
deve melhorar, com predomínio 
de nuvens e algumas aberturas 
de sol. Deve haver condições de 
chuva no Oeste e  no Litoral.

As nuvens mais carregadas 
avançam para o Paraná. Ontem, 
a chuva vinda do Rio Grande do 

Sul e da Argentina, acompanha-
da de descargas elétricas e ventos 
acima de 70km/h, provocou des-
telhamentos, quedas de muros e 
paredes e alagamentos. 

Em Florianópolis, foram re-
gistradas quedas de árvores. Já 
no Oeste, houve alagamentos e 
ocorrência de granizo. Em Caça-
dor, no Meio-Oeste, houve deste-

lhamentos e árvores arrancadas. 
Em Lages, na Serra, as rajadas 
chegaram a 70 km/h.

Em São Joaquim, oito casas fi-
caram parcialmente descobertas 
e quatro árvores caíram em dife-
rentes pontos da cidade.

Em Itajaí, no Litoral, também 
houve alagamentos no fim da 
tarde desta terça-feira.

é o número estimado 
de casas que teriam 

sido destelhadas pelo 
temporal em Mafra.

40

MARCOS PORTO

km/h foi a velocidade 
dos ventos que 

provocaram estragos 
em diversas cidades 

catarinenses

70

 

    

 
     

   
   

   
   

    
 

   
  

 

   
        

     
     
      

      
    

    
     

        
      

       
       

       
         

  
     

    
   
    

   
    

     
   

 

 
     

      
       

     
    

    
     

     
    

   
   

 
        

        
      

      
    

       
 

    
          

    
    

       
        

    
      

     

   
     

       
       

     
     
        

 

     
   

     
   

   
    

   
    

    
   
     
     

       
     
    

      
    

      
     

      

     
      

       
   

   
     

      
   
     

     
    

     
    

  
    

     
    

      
    

    
     

    
     

     
     
     
      

  
     
    

    
    

   
    

    
    

     
  

 

    

 
  

 
  

  
  

     
    

  
    

    
  

   
        

       
      

    
    

    
    

  
      

    
    

    
    

      
   

   
      

     
     

   
     

   
     

    
      

  

 
 

        
          

       
         

        
      

        
         

 

     
   

   
    
    
    

     
      
     

      
     

     
      

 
    
    

     
    

      
      

   
      
      
     

      
     

      
     

     
   

      
   

       
      

   
     

    
    

     
     
     

 
    

       
      

      
     

    
    
       

     
    

    

 
 

   

    
       

      
       
         

     
       

ENTREVISTA 
• Acrescentar perguntas à entrevista lida
• Realizar a mesma entrevista com outra pessoa 
e comparar as opiniões

• Elaborar perguntas para uma entrevista

QUARTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2015 NOTÍCIAS 3 ANJaraguá

Tenente-
coronel do 
14º BPM, 
José Luiz 
Gonçalves 
da Silveira 
está à 
frente da 
corporação 
do Vale do 
Itapocu há 
três anos. 
Ele assumirá 
a área de 
inteligência 
da Polícia 
Militar do 
Estado

CHAYENNE CARDOSO
chayenne.cardoso@an.com.br

Após convite do secretário de 
Segurança Pública, César Augus-
to Grubba , o comandante do 14º 
Batalhão de Polícia Militar, José 
Luiz Gonçalves da Silveira, acei-
tou a proposta para comandar a 
Agência Central de Inteligência 
(ACI) da Polícia Militar de Santa 
Catarina em Florianópolis. Ele 
está há três anos no comando do 
Vale do Itapocu. Confira a entre-
vista com o comandante. 

AN – Como o senhor rece-
beu esse convite?

José Luiz Gonçalves da 
Silveira – Recebo como uma 
nova missão.

AN – Já esperava receber o 
convite?

Gonçalves – Conheço o co-
ronel Paulo Henrique há bastan-
te tempo. Ao longo dos últimos 
anos, nos aproximamos mais, 
especialmente em conversas in-
formais, inclusive sobre a ativi-
dade de inteligência. Nos últimos 
dez anos, venho estreitando meu 
vínculo com a atividade de inte-
ligência de forma significativa. 
Fiz pós-doutorado em engenha-
ria e gestão do conhecimento na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Sou apaixona-
do pela atividade de inteligência 
e tinha a pretensão de chefiar a 
Agência Central de Inteligência 
da corporação, mas não esperava 
receber o convite neste momento.

AN – O senhor já sabe o 
nome do possível substituto, 
tem alguma indicação?         

Gonçalves – Em 19 de setem-
bro de 2011, quando assumi o co-
mando do 14º Batalhão, o então 
major Vonk foi meu subcoman-
dante. Desenvolvemos uma po-
lítica de comando participativa 
com os oficiais e colhendo infor-
mações essenciais junto à tropa 
– uma construção coletiva. Atu-
almente, o tenente-coronel Vonk 
está servindo em Mafra e sugiro 
o nome dele para manter a atual 
política e gestão para segurança 
pública de nosso batalhão com a 
comunidade.

CIDADE | SEGURANÇA

Comandante confirma

TRANSFERÊNCIA

AN – Qual trabalho que o se-
nhor desenvolveu que chamou 
a atenção do comando geral em 
Florianópolis?

Gonçalves – O 14º BPM estabe-
leceu uma parceria com o Jaraguá 
Tec,  composta pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc) 
e a Universidade Católica de Santa 
Catarina, para estruturar e desen-
volver o Observatório de Inteli-
gência de Segurança Pública – em 
implantação de forma pioneira em 
Jaraguá do Sul. O comandante-ge-
ral pretende implantar na Polícia 
Militar de Santa Catarina o Obser-
vatório Estadual de Inteligência de 
Segurança Pública, junto à Agência 
Central de Inteligência (ACI) da 
PM, sendo este, provavelmente, um 
dos fatores que convergiram para o 
convite.

AN – O senhor se sente prepa-
rado para o novo desafio?

Gonçalves – Mudança, prepa-
ração e oportunidade: esta trilogia 
que acredito favorecer na hora das 
escolhas e obtenção de melhores 
resultados. Nos tempos atuais, 

não se pode esperar pela sorte.  
Tenho um currículo forte na área, 
pois servi junto à coordenação-
-geral de inteligência da Secreta-
ria Nacional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça em Bra-
sília por dois anos (2009/2010), 
realizei curso na Agência Brasilei-
ra de Inteligência (Abin), integrei 
o Comitê Nacional de Revisão da 
Doutrina Nacional de Inteligência 
de Segurança Pública, desenvolvo 
estudo e pesquisa aplicada na área 
de inteligência, ministro aulas em 
nível de pós-graduação em inteli-
gência competitiva e estratégica. 
Contudo, o que mais me anima 
na possibilidade de assumir a ACI 
é acreditar em uma equipe com-
prometida, dedicada e de confian-
ça com que trabalho na Agência 
Central de Inteligência.

AN – Se for criada a 12ª 
Região de Polícia Militar, se-
diada em Jaraguá do Sul, o 
senhor aceitaria um convite 
para assumir?

Gonçalves – Certamente! As-
sumiria hoje, se fosse criada. Seria 
inenarrável.

APRIMORAMENTO
Gonçalves diz que vem 
estreitando laços com a 
área de inteligência há 
alguns anos

MAYKON LAMMERHIRT, BD, 22/9/2014

Sou apaixonado pela 
atividade de inteligência 
e tinha a pretensão de 

chefiar a Agência Central 
de Inteligência.

Mudança, preparação e 
oportunidade: esta trilogia 
que acredito favorecer na 

hora das escolhas.
JOSÉ LUIZ GONÇALVES 
SILVEIRA, comandante 

do 14o BPM

Aprenda com jornal
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Reciclagem

A lunos e professores da Es-
cola de Educação Básica 
José Zanchetti, de Abdon 
Batista, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 

Educação, Projeto Rondon, Empresa 
Recicletar e Protetores Ambientais, 
realizaram em março mais uma eta-
pa do projeto Mutirão da Limpeza.
Iniciado em 2009, a cada ano são 

realizadas atividades que reforçam a 
campanha de coleta e reciclagem de 
lixo no município de Abdon Batista. 
Os alunos, acompanhados pela dire-
ção, professores, equipe do Projeto 
Rondon, protetores ambientais e re-
presentantes da empresa Recicletar, 
foram divididos em grupos e visita-
ram todas as residências do Centro e 
Comunidade de Santo Antônio.
Nas visitas, os grupos esclarece-

ram a população sobre a importân-
cia da reciclagem para a preserva-
ção do meio ambiente e aumento da 
qualidade de vida. Dentre as ativi-
dades realizadas entre 2009 e 2015, 
destacam-se: coleta seletiva e reci-
clagem, revitalização das nascentes, 
coleta de óleo de cozinha e produção 
de sabão ecológico, pedágio ecológi-

co com distribuição de mudas de ár-
vores nativas, além de todo trabalho 
de conscientização realizado pelos 
alunos e equipe escolar. 
Segundo o professor responsável 

pelo projeto, Valdir Mecabô, a escola 
espera com este trabalho contribuir 
para a construção de cidadãos com-
prometidos com a vida e defensores 
do planeta. 

ALUNOS DA EEB JOSÉ ZANCHETTI, de Abdon Batista, se unem à 
comunidade em mutirão de limpeza e conscientização ambiental

O PLANETA AGRADECE

FO
TO

S N
ILZA

 FR
EITA

S, D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

FOTOS DIVULGAÇÃO

Alunos do 
2º e do 3º 
ano da EEB 
Francisco 
Nicolau Fuck, 
de Monte 
Castelo, 
procuraram 
as cestas 
no pátio da 
escola

Estudantes foram às ruas  
falar sobre a conscientização 

ambiental às pessoas

solidária 

Telefone: (48) 3216-3460Endereço Rodovia SC-401, nº 4.190, torre A, Setor de Circulação, Florianópolis (SC) - CEP: 88.032-005

PÁSCOA DE
TRADIÇÕES 
RESGATADAS

Páscoa é tempo de resgatar tradições e manter acesa a chama da imaginação 
no coração das crianças. Como, por exemplo, nesta atividade desenvolvida pe-
la professora Marlene Pires Lisboa com alunos do 2o e do 3o ano da EEB Fran-
cisco Nicolau Fuck, no município de Monte Castelo. As crianças, como fa-
ziam as antigas gerações e em algumas localidades ainda é prática comum, 
foram incentivadas a procurar as cestas de Páscoa por todo o pátio da es-
cola. E, ao encontrarem, após muitas buscas e emoções diversas, foram re-
cepcionadas pelo próprio coelho da Páscoa!
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ALUNOS DA ESCOLA GETÚLIO VARGAS, da Capital, 
mergulham na cultura e na sabedoria dos índios da região

Dois estagiários da UFSC, a Amanda e 
o Douglas, trabalharam como parceiros e 
se dedicaram para alinhar o projeto deles 
de estágio com a proposta Povos Indíge-
nas: sabedoria e arte. Segundo a professo-
ra Euclídia Cunha Cachoeira, essa parce-
ria permitiu que fosse construída com as 
crianças uma PET OCA – a partir de 600 
garrafas PET –, que está no parquinho da 
escola para que todos os alunos tenham 
acesso. O desenvolvimento do projeto 
culminou com a visita dos alunos à Aldeia 
Guarani Yynn Moroti Wherá, em Bigua-
çu, onde todos puderam trocar experi-
ências com as crianças de lá, conhecer a 
realidade local, participar de um passeio 
em uma trilha em meio à mata, reconhe-

cendo a importância e o valor do convívio 
com a natureza. 
– Um dos grandes aprendizados que 

obtivemos com os índios foi a percepção 
de que as experiências que vivemos são 
encerradas e iniciadas através de ciclos. 
Para encerrar este ciclo de aprendizado, 
realizamos na escola uma exposição dos 
trabalhos que foram objetivados, compar-
tilhando com a comunidade escolar todo 
o conhecimento adquirido – relatou a 
professora. 
Por fim, todos os participantes fizeram 

uma reverência à Mãe Terra, dispostos 
em círculo, em agradecimento a tudo que 
puderam vivenciar. “Ahooouu!”, assim di-
riam os guaranis em gratidão.

Oca ecológica e visita a uma 
aldeia Guarani em Biguaçu

O Projeto Povos Indígenas: sabe-doria e arte foi desenvolvido 
pelas turmas 51 e 55 da Escola 
de Educação Básica Getúlio 
Vargas, de Florianópolis, sob a 

orientação da professora Euclídia Cunha 
Cachoeira. A ideia foi trazer ao conheci-
mento dos alunos a diversidade de povos 
indígenas que habitam o Brasil que, so-
mados, passam de 200 e falam cerca de 
180 línguas distintas, e também mostrar a 
riqueza cultural desses povos – expressa 
pela arte repleta de simbolismos, signifi-
cados e ensinamentos. 
A professora explica que foram traça-

dos alguns objetivos, como foco na obten-
ção dos conhecimentos adquiridos pelos 
alunos (perceber que cada povo indígena 
possui uma identidade distinta); compre-
ender que o planeta Terra é considerado 
“A Grande Mãe” para os índios e, por is-
so, eles consideram o respeito a ela im-
prescindível; conscientizar-se que todos 
os seres que habitam o planeta merecem 

respeito; resgatar e valorizar a sabedoria 
indígena; descobrir, através da arte mile-
nar desses povos, a variedade do artesana-
to que, muito além de cores e objetos, traz 
riqueza de significados em sua produção. 
A partir desse contexto, os alunos pro-

curaram desenvolver atividades que fo-
ram importantes para que o aprendizado 
se consolidasse, tais como: inserção de 
vídeos documentários nas aulas; brinca-
deiras indígenas; pesquisa sobre o artesa-
nato; entrevista em sala de aula com uma 
indígena do povo Kaingang, leitura de li-
vros de literatura indígena; construção de 
um painel contendo desenhos e pinturas 
dos alunos a partir da visão dos Guaranis; 
danças, cantos e vocabulário; confecção 
de maracás, petecas e potes cerâmicos; 
confecção do calendário Pataxó; pinturas 
corporais utilizando o urucum; produção 
de texto no formato de relatório e texto 
argumentativo e contação de histórias. 
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1) Alunos da Escola de Educação Básica Getúlio Vargas, de Florianópolis, foram 
apresentados a diversos traços da cultura indígena da região, em projeto 
orientado pela professora Euclídia Cunha Cachoeira

2) Durante as aulas, os estudantes puderam conhecer e trocar experiências com 
crianças da Aldeia Guarani Yynn Moroti Wherá, de Biguaçu

3) Outro resultado marcante desse ciclo de aprendizado foi a confecção de 
maracás, petecas e potes cerâmicos típicos de uma legítima aldeia indígena
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CH
ARLES GU

ERRA

SIRLI FREITAS, BD, 4/12/2014

F oram mais de 600 desenhos ava-
liados para se chegar à nova mas-
cote do Programa DC na Sala de 
Aula. A vencedora do concurso 
foi a aluna do 7o ano da Escola 

Estadual Coronel Ernesto Bertaso, de 
Chapecó, Giovana Bresolin Tartas, de 
12 anos. Ela ganhou um tablet. Também 
foi premiado o finalista, Eduardo Fabian 
Rayzel, de 8 anos, da Escola Municipal 
Henrique Veras, de Florianópolis. 
A campeã Giovana já mostra logo que 

o concurso não foi vencido à toa. Se-
gundo a menina, desenha “desde que 
estava na barriga da mãe”. Afinal, além 
do talento para as artes, teve sempre o 
incentivo de Ires Bresolin Tartas, que 
nas horas vagas faz pinturas em qua-
dros e bordados. 
A menina resolveu participar do con-

curso após o incentivo da professora, 
Neuza Breda, mas a criação contou 
com várias contribuições. Para decidir 
o que iria escolher como mascote, pes-
quisou sobre símbolos de Santa Catari-
na. Foi aí que decidiu desenhar a ara-
ponga, utilizando cores de orquídeas 
nas asas da representante. O chapéu, 
de acordo com Gabriela, foi para dar 
um ar de “intelectualidade” à mascote. 
A ideia de cobrir o corpo do pássaro 
com jornais foi da mãe. 
Giovana justificou que, assim como as 

aves antigamente também serviram para 
levar mensagens, o DC na Sala de Aula 
envia notícias para a casa das pessoas.
A professora Neuza Breda, que orientou 
a menina no trabalho, afirmou ter con-
tribuído apenas com o desenvolvimento 
do texto. Giovana não esperava vencer o 
concurso, mas o pai, Paulino Tartas, pro-
fessor de Matemática, estava confiante.
Os pássaros são algumas das paixões 

de Giovana. Ela tem 15 aves agapórnis 
de estimação. Paisagens estão entre seus 
temas preferidos. Na sala de aula, ela já 
fez releituras de quadros de Tarsila do 
Amaral e Di Cavalcanti. Até uma versão 
egípcia da Mona Lisa, personagem de 
Leonardo da Vinci, Giovana produziu. 
Também já fez esboços de vestidos pa-
ra a mãe, que é costureira. Ela não gosta 
muito de temas abstratos, prefere quan-
do recebe um assunto predefinido em 
sala de aula. 
A direção da escola de Chapecó vi-

brou muito com a conquista, afirman-
do que é muito gratificante ver um tra-
balho que saiu da instituição virar um 
símbolo estadual.

NOVA MASCOTE DO Projeto DC na Sala de Aula ganhou formas graças ao talento 
de berço para as artes da estudante Giovana Tartas, de Chapecó, vencedora do 
concurso que reuniu mais de 600 trabalhos de concorrentes de todo o Estado

O desenho de 
Eduardo tem 
um pouco dele 
mesmo, como as 
chuteiras e a cor 
preferida, o azul

Giovana teve 
o incentivo 

da mãe e da 
professora 

para entrar no 
concurso

Eduardo Fabian Rayzel, de 8 
anos, da Escola Municipal Henri-
que Veras, de Florianópolis, conta 
que usou primeiro o lápis, depois o 
contorno de caneta preta, para só 
então começar a pensar nas cores. 
A forma quase metódica de fazer 
cada um dos desenhos tem uma 
explicação bem simples por parte 
do garoto: 
– Se eu fizer direto de caneta 

não consigo apagar e deixar boni-
to. E tem que ficar bonito!
O aluno do 3o ano da Escola Mu-

nicipal Henrique Veras, na Lagoa 
da Conceição, em Florianópolis, 
diz que desenhar é uma das ativi-

dades que mais gosta. 
Para criar a mascote, ele mistu-

rou um pouco de si – com as chu-
teiras e a cor azul, sua preferida 
– à ideia de informação e clarida-
de de pensamentos representada 
pelas lâmpadas. Os traços foram 
inspirados no artista Luciano Mar-
tins, que reside em Florianópolis. 
A professora que orientou o 

trabalho, Patrícia Mary de Faria, 
afirma que a escola procura apre-
sentar artistas que têm mais proxi-
midade com os alunos. No último 
semestre, o artista estudado foi 
Martins, que acabou ganhando a 
admiração do menino. 

DNA 
Uma ave com

catarinense LEMBRE O CONCURSO

●  Em 10/10/2014 o DC na Sala 
de Aula lançou o concurso, 
que tinha como objetivo 
escolher a mascote que 
simbolizaria o Programa. 
Participaram alunos da edu-
cação fundamental, do 1o ao 
9o ano, das escolas públicas 
estaduais e municipais 
apoiadoras do Programa. 

● Cada concorrente enviou 
um desenho, acompanhado 
de uma justifi cativa que 
representasse a escolha 
feita. Também participaram 
professores orientadores. 

● Pelo regulamento, seriam 
premiados com um tablet 
cada dois estudantes, junto 
com os orientadores (que 
receberiam um smart-
phone), sendo um aluno 
do 1o ao 5o ano e outro 
do 6o ao 9o ano. Dentre os 
fi nalistas, seria selecionado 
o ganhador. 

Finalista, Eduardo não 
descuidou dos detalhes

A MASCOTE
A ave que passa a 

representar o DC na Sala 
de Aula é uma araponga, 

bastante comum na 
região, e ganhou cores 

de orquídeas

desenhos recebidos.
A comissão julgadora foi 
composta pela Academia 

Catarinense de Letras 
e pelo Laboratório 

de Novas Tecnologias 
da UFSC (Lantec). Os 
critérios utilizados 
foram criatividade, 

originalidade, clareza 
e a identidade com o 

programa e justificativa 
apresentada.

Foram avaliados mais de

600
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Conhecer a vida e a obra de um dos mais 
importantes e geniais artistas de Santa Ca-
tarina. Essa foi a ideia proposta pela pro-
fessora Fabiana Rovaris Pezente aos alunos 
da Escola de Educação Básica Timbé do 
Sul, no município de mesmo nome no Sul 
do Estado. 
A professora, após realizar aulas exposi-

tivas e dialogadas explicando as obras do 
artista catarinense Willy Zumblick, reali-
zou uma saída a campo ao museu que leva 
o nome do artista em Tubarão, cidade natal 
do artista. Na saída a campo, os 44 alunos 
das turmas de 3o ano conheceram as pintu-
ras do genial artista e, a partir dessas obras 
que retratam a cultura catarinense, enten-

deram um pouco mais da história do nosso 
Estado. Como relatório da visita, a profes-
sora solicitou aos alunos que representas-
sem através de um desenho uma obra do 
autor.
Segundo a professora, o objetivo era que 

os alunos conhecessem as principais obras 
do artista catarinense Willy Zumblick e a 
contribuição dele para a perpetuação da 
história e cultura catarinense. 
– Com a visita ao patrimônio cultural do 

artista, a proposta aos alunos era que re-
tratassem em desenhos as suas impressões 
e, assim, também aprendessem um pouco 
mais sobre a cultura popular e a história de 
Santa Catarina – disse a professora.

ESCOLA DE TIMBÉ do Sul leva turmas do 3o ano para 
conhecer a obra fantástica do catarinense Willy Zumblick

> Bruno Galeazzi Bortiluzzi

> Bruna da Silva Donadel
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 Conhecer as obras de 
Willy Zumblick;

 Reconhecer a im-
portância de suas obras 
no cenário catarinense 
e nacional;

 Identifi car a con-
tribuição de suas telas  
e obras  para o  resgate  
histórico  e cultural de 
nosso Estado;

 Compreender a história 
e a cultura popular 
catarinense através 
das telas e obras de 
Zumblick;

 Contribuir para uma 
aprendizagem mais 
estimulante e enriquec-
edora;

 Proporcionar aos 
estudantes através de 
uma viagem de saída a 
campo, uma alternativa 
diferenciada de contato 
com os conteúdos cur-
riculares, ampliando o 
conhecimento;

 Visitar o Museu Willy 
Zumblick na cidade de 
Tubarão.

Willy Alfredo Zumblick nasceu 
em Tubarão em 26 de setembro de 
1913 e foi um importante artista 
da pintura no século 20.
De pai alemão e mãe des-

cendente de italianos, ele iniciou a 
carreira ainda jovem. Relojoeiro e 
ótico, foi proprietário de estabe-
lecimento do gênero, iniciado pelo 

pai, Roberto Zumblick, em 1902. 
Autodidata na pintura, as obras 
dele abordaram, na maioria, os as-
pectos históricos e sociais da gente 
da região. Willy Zumblick faleceu 
aos 94 anos de idade, em 3 de abril 
de 2008. Antes disso, em 2001, ele 
foi eleito um dos 20 catarinenses 
que marcaram o século 20.

> Luria Piassolli

> Monique Machado Moro

> Willian Dandolini

> João Carlos Berti> Katrini Oliveira Boeira

> Laurine Pizzoni

> Eloisi Nota

> Elvis da Rosa

> Thalia Quirino Donadel
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está no ar
Poesia Ilustrada 
(professora Ana 
Julcili Pazini).
Os alunos da 
5a série 01 e 
02 realizaram 
atividades 
diferenciadas 
durante a Semana 
da Poesia. 
Receberam a 
visita da escritora 
fraiburguense 
Acelina Guedes, 
escreveram versos 
e os ilustraram 
lindamente, 
expondo-os nos 
murais da escola.
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NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO Básica São José, 
de Fraiburgo, projeto instiga o estudo e 
a produção de arte através das palavras

Para despertar nos alunos o 
encantamento literário da po-
esia, a EEB Básica São José, 
de Fraiburgo, desenvolveu em 
março atividades em alusão ao 
Dia da Poesia. Qual foi o resul-
tado? Produções literárias es-
critas pelos alunos, que forma-
ram o Corredor da Poesia, com 
obras expostas para leitura de 
todos na escola. 
Também visitaram a escola 

durante a semana os escrito-

res locais Claudio Reichardt, 
Adriano Gatti e Acelina Gue-
des, que falaram aos estudan-
tes sobre fontes de inspiração, 
obras e aspirações. Os artistas 
também autografaram livros 
e foram presenteados com ca-
ricaturas (à direita na página)  
desenhadas pelo aluno Lucas 
Mauro Soares Albuquerque, da 
9ª série 01. Confira nesta pági-
na os resumos de algumas ativi-
dades desenvolvidas.

Toalha de Textos 
(Professora Mirian Carla 
Balestrin). 
As produçõe s textuais 
dos alunos ficam 
expostas nas mesas do 
refeitório para leitura 
diária. Esta ação foi 
iniciada no mês de 
março e transcorre 
durante todo ano letivo. 

Piquenique do 
Sítio do Pica-
Pau Amarelo 
(Professora Ana 
Julcili Pazini).
As crianças 
que já vêm 
cotidianamente 
desfrutando das 
obras de Monteiro 
Lobato, escritor 
que se dedicou 
especialmente à 
Literatura Infantil, 
vieram fantasiadas 
de personagens das 
histórias do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo e 
puderam deliciar-se 
em um piquenique 
com comidas 
típicas.

Concurso de 
Produção e 
Declamação de 
Poesia (Professora 
Mirian Carla 
Balestrin). 
Concurso interno, 
por categorias, 
que contará com a 
presença de júri de 
escritores locais, 
com data prevista 
para o mês 
de julho.

----------

Livro Encantando 
através da Poesia 
(Professora Ana 
Julcili Pazini).
Projeto com 
produção de 
poesias pelos 
alunos dos 5os anos, 
desenvolvimento 
e  lançamento 
de um livro com 
a coletânea das 
poesias, noite 
de autógrafos 
e presença da 
família, com data 
prevista para o mês 
de maio.
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Sentimentos 

A estudante Gabrie-la Elci Mecabô, 
da EEB José Zan-
chetti, de Abdon 
Batista, lançou a 

Coletânea Poética “A vida co-
mo  ela é...”, no último dia  31 
de março. Toda tristeza pela 
perda de entes queridos e 
angústias próprias da adoles-
cência resultaram em poesias 
emocionantes.
Filha dos professores Val-

dir Mecabô e Denise Matos 
Mecabô, a jovem Gabriela, de 
apenas 15 anos, já possui em 
sua bagagem vários títulos e 
prêmios de obras publicadas 
em âmbito local e nacional. 
Com a poesia “Lembranças”, 
a jovem conquistou o tercei-
ro lugar no concurso Fran-
cisco Morato, em São Paulo, 
concorrendo com textos de 
escritores da Suíça e Japão. 
Dentre vários concursos, 
conquistou menções hon-
rosas, publicações de suas 
poesias em coletâneas de li-
vros e concursos de redação. 
Recentemente, a escritora 
participou do 2º Salão do Li-
vro da Serra Catarinense, na 
cidade de Lages.
Todo o trabalho de Gabrie-

la é resultado de dedicação 
aos estudos e muita leitura. 
Sempre estudou em escola 
pública e teve nos professo-
res e pais os maiores incen-
tivadores. Para conseguir 
lançar seu livro, teve o patro-
cínio da Enercan e Prefeitura 
Municipal de Abdon  Batista.
Os professores destacaram 

ser um orgulho ter uma es-
critora na escola, e ela serve 
de incentivo para os outros 
alunos para que busquem na 
leitura uma forma diferente 
de ver o mundo.

ALUNA DE ESCOLA 
de Abdon Batista, 
na Serra, Gabriela 
Mecabô conquista 
reconhecimento em 
livro de poesias

de adolescente

Filha dos professores Valdir Mecabô e Denise Matos 
Mecabô, a jovem Gabriela, de apenas 15 anos, já possui 
em sua trajetória como escritora vários títulos e prêmios 
com obras publicadas em âmbito local e nacional. 
Com a poesia “Lembranças” (no detalhe da página), a 
jovem de Abdon Batista conquistou o terceiro lugar no 
concurso Francisco Morato, em São Paulo, concorrendo 
com textos de escritores da Suíça e do Japão
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Há certas dores...
Que geram cicatrizes

Que o tempo não acalma
Que o tempo não cura!

Há certos momentos...
Que a mente não apaga

Que o coração não esquece
Que viram lembrança para sempre!

Há certas pessoas...
Que a vida nos tira

Que não veremos mais
Que vão-se eternamente!

Há certas memórias...
Que serão para sempre
Que nunca mudarão
Que serão eternas!


