DIA ESTADUAL DA FAMÍLIA NA ESCOLA
PROGRAMAÇÃO ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
Palhoça
EEB Irmã Maria Teresa
Jogos, Ciências itinerante, palestra plano de vida e carreira, palestra sobre H1N1 e
doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, palestra sobre a importância do
acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos, oficinas de artesanato, dicas de
cuidado com a pele, aulas de dança, apresentação de música. durante a manhã
EEB Henrique Estefano Koerich
Apresentações artísticas; dentista infantil: palestras, aplicação de flúor e escovação;
aula de artesanato; aula maquiagem; campeonato de futsal com pais e alunos.
Observação: todos são pais e mães ou responsável de alunos que irão ensinar outros
pais e também alunos. das 8h às 14h
EEB Maria do Carmo Souza
Início das atividades com pintura facial, atividades lúdicas, pintura em papel e muro
(parte interna da escola); atividades de pintura, releitura de obras de artes de artistas
consagrados, serão delimitados na parte interna do muro da escola, um espaço para
alunos convidados pelas professoras de artes para dar início ao trabalho. Irão desenhar
e pintar uma obra de arte de um artista de sua escolha, ao mesmo tempo, os alunos
do ensino fundamental I irão realizar estas releituras em cartolinas e folhas de papel
com tinta guache; será cortado um bolo comemorando a data e a presença das
famílias no contexto escolar; exposição de trabalhos realizados em sala de aula e no
dia do evento. durante o dia todo
São José
EEB Pres. Juscelino Kubitschek
Firmamos parceria com a Policia Militar que fará apresentação dos cães e também
passeio de cavalo com as crianças. A Academia Naiads fará uma apresentação de
dança e realizará alongamentos, ginástica e a dança Zumba com as famílias. A
Faculdade Estácio de Sá irá fazer palestras sobre hábitos saudáveis de vida e os
acadêmicos irão medir a pressão e glicose das famílias. Realizaremos também
atividades recreativas (piscina de bolinha, cama elástica, pintura facial e apresentação
de teatro infantil). Estamos em negociação para realização de um passeio ciclístico,
esperando o aval da Guarda Municipal de São José. Durante o evento alguns alunos
estarão fantasiados de personagens infantis e princesas. Conseguimos junto ao

comercio local ingredientes para a distribuição de pipoca e algodão doce. Haverá
apresentação de uma Banda local. durante a manhã

Florianópolis
EEB Getúlio Vargas
Tour escolar - Acolhida dos responsáveis para conhecer a escola que seus filhos
estudam com passeio aos seguintes ambientes: Parquinho, Gruta, Plantio de sementes
(horta escolar), Mostra de trabalhos sobre a dengue, Acervo biblioteca, laboratório de
informática, Sala de música e Laboratório de matemática. Oficinas: Oficina: Atividades
sensoriais (Alimentação saudável); Oficina: Modos alimentares do Brasil; Mostra de
talentos (dança com os pais); Atividade cultural (boi de mamão); Carreteiro e Mesa de
frutas. durante a manhã
EEB TENENTE ALMACHIO
Mostra cultural: Pintura facial; Oficina de compostagem; Espaço Literário com
contações de história; Exposições de trabalhos realizados pelos alunos dos anos
iniciais; Experimentos científicos no laboratório SESC. Ações sociais: OAB Cidadã,
atendimento jurídico; Informativos e orientações sobre a 2ª via de certidões
(nascimento, casamento, óbito etc.) e inscrições de casamentos comunitários.
Recreação: jogos de mesa, jogos de desafio e brinquedos infláveis; Saúde: Quantidade
de água x peso; Teste de glicemia; Teste de aptidão física de Harvard; Medidor de fluxo
respiratório; Porcentagem de gordura corporal; Massagem Dorsal Anti-estresse e
Quick Massagem; Auriculoterapia; Medição da pressão arterial; Informações e
orientações sobre as doenças transmissíveis pelo Aedes Aegypti; Atividades
nutricionais com degustações; Saúde Bucal, ação sorriso; Curso de primeiros socorros,
bombeiros. Apresentação artística: Banda da Base Aérea, dança projeto Mais
Educação; Circus Fever. Durante a manhã
Timbó
EEB Ruy Barbosa
A programação será entre 7h30 e 11h30, e haverá apresentações culturais dos alunos
e dos pais que quiserem se apresentar, terá palestra sobre sexualidade com a
professora Rita Fiamoncini Valcanaia, e também haverá uma aula de Zumba. No dia
também serão realizadas oficinas de limpeza de pele para mães e filhas e futebol para
pais e filhos. “Nesse dia iremos promover o I Concurso Gastronômico ‘A Cuca da Mãe’,
com o objetivo de resgatar as receitas de família e permitir aos alunos que
acompanhem suas mães/avós no preparo de uma cuca, receita tradicional em nossa
região. Além da cuca, os alunos devem filmar a mãe ou avó fazendo a cuca e trazer a

receita escrita, que posteriormente será compilada em um pequeno livro do I
Concurso Gastronômico”, ressalta a assessora de Direção Scheila Barbosa.
Indaial
EEF Marcus Rauh
Momento de conversa com os pais e alunos sobre a importância da união da família
com a escola, abordando ainda a necessidade de cuidados básicos com a saúde.
Haverá ainda a apresentação do projeto Banda Marcial na Escola, com ensaio e
encaminhamentos para o desenvolvimento do projeto.
Benedito Novo
EEB Teófilo Nolasco de Almeida
Dia jogos na sala de informática, teste de visão, verificação da pressão arterial, palestra
sobre a gripe H1N1, alongamento e ateliê da lembrancinha. Também haverá pula-pula,
tênis de mesa e jogos de tabuleiro.
Canoinhas
EEB Irmã Maria Felícitas
As ações neste dia serão: jogos e brincadeiras, oficina de arte, pintura no rosto, cama
elástica, com apoio da secretaria da Saúde para fazer aferimento de pressão sanguínea
e outros, roda de chimarrão e exposição de trabalhos dos alunos, também será
apresentado aos pais o projeto “ Ginástica Laboral” desenvolvido na escola pelos
alunos. Horário: 13h30 às 17 horas.
EEB João José de Souza Cabral
Atividades previstas para o dia: tarefa da gincana com todos os alunos de 1º ao 9º anos
- Arrecadação de tampinhas de PET e brinquedos que serão doados para “Ação Sócio
Educacional Cultural Terapêutica” que trabalham com crianças no Sertão da
Bahia; aferição da pressão e orientações sobre saúde, com os alunos de Enfermagem
da Escola Técnica Dama; jardinagem - tarefa da gincana com os alunos do 6º ao 9º
anos; atividades promovidas com os alunos do IFSC (Exposição do Robô, Lançamento
do Foguete na quadra da escola, Orientações sobre alimentação). Horário: 8h às 11h30
EEB Santa Cruz
Alunos e professores farão pintura no rosto, cama elástica, piquenique e brincadeiras
de roda; todos participarão de roda de chimarrão e aula de Zumba com orientação de
um profissional da área, capoeira, Muay Thai, contação de histórias e teatro. Ainda
serão realizados pelos alunos jogos de futsal e voleibol. Horário: 13h30 às 16h30

EEB Rodolfo Zipperer
A escola programou palestra e pedágio (em frente a escola) para os pais sobre dengue,
Zika e Chikungunya;acampamento na escola; roda de chimarrão; corte de cabelo, jogos
de futsal e tênis de mesa; cinema para a família. Horário: 08h às 12h
Bela Vista do Toldo
EEB Estanislau Schumann
Momento de repasse da importância da escola na sociedade, mostra da escola para os
pais de alunos do 1º ano ensino médio; momento cultural, esportivo e recreativo.
Três Barras
EEB Colombo Machado Salles
Ações previstas neste dia: poema Família na Escola (declamada pela aluna Fernanda
Maciel 4ª Magistério); exposição de trabalhos realizados pelos alunos no 1º bimestre;
dança química do cantor MC Biel; música Imagine (Fábio Junior) interpretada em Libras
pelas alunas da 4ª Magistério; palestra com a Professora Raquel Alexandre; música
instrumental “Pais e Filhos” e “Família”. Horário: 14h às 16h
EEB Frei Menandro Kamps
Escola realizará diversas atividades, entre elas: aferição da Pressão Arterial (PA);
verificação e atualização da carteira de vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS);
palestras e orientações sobre a H1N1 e dengue.
Em parceria com a Associação de Pais e Professores (APP) e o Conselho Deliberativo
serão realizadas a reposição e manutenção da rede elétrica na escola; manutenção e
conservação do pátio da escola; exposições de trabalhos realizados pelos alunos; e
roda de Chimarrão, com informações entre pais e professores referente a vida escolar
do aluno. Horário: manhã e tarde
Porto União
EEB Nilo Peçanha
A unidade escolar realizará as atividades no período vespertino, com jogos entre pais e
alunos e apresentações artísticas.
Criciúma
As Unidades Escolares as atividades terão como tema a saúde, com foco noAedes
aegypti e gripe. A grande maioria das Unidades Escolares da Região já haviam
programado eventos com a Família na Escola contando com a presença e participação
de pais e comunidade, percebendo a necessidade do trabalho conjunto quando o tema
é saúde, higiene e prevenção de doenças.

Joaçaba
22 escolas participaram das atividades. Na programação apresentações artísticas e
atividades esportivas. O objetivo é cada vez ampliar mais a participação dos pais na
vida escolar dos estudantes.
Blumenau
Várias unidades escolares já tiveram o Dia da Família na programação de aniversário
das escolas com ampla participação. Porém, a maioria das escolas terá atividades
neste sábado com foco na integração escola-família. Caminhada e apresentação
artística estão entre as ações a serem desenvolvidas.
Joinville
As escolas da rede estadual da região de farão o Dia da Família na Escola no dia 30 de
abril. A data já havia sido acordada com as unidades escolares no início do ano.

