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A Escola Desdobrada Costa da Lagoa passou por 
uma reforma geral, inaugurada no último mês. 
Responsável por 31 alunos de 1º ao 4º ano, a 
unidade atende igualmente 30 crianças do Núcleo 
de Educação Infantil, vinculado à escola. A unidade 
contou com a substituição de todo o telhado, revisão 
da rede elétrica, instalação das calhas, ampliação 
do banheiro e da secretaria, drenagem pluvial e 
pintura geral. A cozinha, o depósito de alimentos e a 
lavanderia foram reformados. A área externa também 
ganhou uma atenção especial e foi revitalizada.

EDM COSTA DA LAGOA 
PASSA POR REFORMA

Já se passaram 20 anos desde que 
Nailde Maria Marques começou a 
trabalhar na Escola Municipal e Núcleo 
de Educação Infantil Costa da Lagoa. 
Durante o primeiro ano, 1995, Nailde, 
moradora do município de Governador 
Celso Ramos, acordava às 4h da 
madrugada, organizava a casa e o 
material necessário para percorrer os 
63 km até a unidade, em Florianópolis. 
Pegava o ônibus às 5 horas da 
madrugada para se deslocar até 
o Centro da Capital. Em seguida, 
embarcava em outro coletivo que a 
deixava na Lagoa da Conceição. De lá, 
era a vez de ir de barco até a Costa da 
Lagoa.  Apaixonada pelas crianças e 
pela beleza da Costa da Lagoa, decidiu 
mudar para a comunidade pesqueira. 

AMOR AO MAGISTÉRIO

Foi dado início à reforma geral da Creche Morro do 
Mocotó, localizada no Morro da Queimada. Serão cinco 
meses de trabalhos para melhor atender 96 crianças, 
que em sua ampla maioria permanecem na unidade 
em tempo integral. Serão reformados a cobertura, 
piso, banheiros, instalações pluviais, elétricas e 
sanitárias. O prédio ainda receberá nova pintura

MAIS MELHORIAS

As mais de 400 cozinheiras 
e nutricionistas que atuam 
nas Escolas Básicas, 
Desdobradas, Creches e 
Núcleos de Educação Infantil 
da rede municipal receberam 
capacitação oferecida por 
estudantes do curso de 
Gastronomia da Estácio 
Florianópolis. Os profissionais 
aprenderam novas técnicas 
para aperfeiçoar a alimentação 
servida aos quase 30 mil 
alunos, sempre respeitando o 
cardápio escolar.

UM QUÊ A MAIS

As inscrições para a quarta 
edição do Prêmio Professor 
Nota 10, promovido pela 
Secretaria de Educação 
de Florianópolis, estão 
abertas. O prazo vai até 
24 de agosto. Profissionais 
da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e 
da EJA podem participar 
inscrevendo projetos 
realizados nas unidades da 
rede municipal de ensino.

NOTA 10! INSCRIÇÕES 
ABERTAS
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Melhorias beneficiam 61 crianças 

Professora percorria 63 km até a unidade

Estão sendo investidos R$ 393 mil na reforma

Parceria promove aperfeiçoamento de cozinheiras
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“Antes, andar de ônibus era sinônimo de tempo 
perdido, de olhares vagos pela janela. Mas 
desde que começaram a funcionar as estantes 
do Floripa Letrada, a rotina de milhares de 
usuários do transporte coletivo mudou para 
melhor, inclusive a minha.” A colocação é 
de Eduardo Petry, 22 anos, estudante da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Morador de Biguaçu, pega dois ônibus para 
chegar à universidade. Primeiro, um que o leva 
até o Terminal de Integração do Centro, e depois, 
outro que o conduz até a UFSC. Por dia, ele 
passa aproximadamente duas horas no trânsito. 
Desde que conheceu o Floripa Letrada, dedica 
esse tempo à leitura.Fã de dramas de época, 
Eduardo é eclético quando escolhe o que irá 
ler. Além de obras literárias, já pegou revistas, 
livros técnicos e didáticos e até mesmo jornais.

FLORIPA LETRADA MUDA VIAGENS 
DE ÔNIBUS DE ESTUDANTE

Toda terça-feira à tarde, crianças de 
cinco e seis anos de idade do Núcleo de 
Educação Infantil João Machado da Silva, 
na Agronômica, participam do projeto Criar e 
Recriar: Infinitas possibilidades. Coordenado 
pelas professoras Angela Dirce Magliocca e 
Cristiane Felipe Gomes, o objetivo é  fazer com 
que os pequenos trabalhem com  materiais 
recicláveis. Desta forma, a equipe resolveu 
confeccionar com a criançada casas de 
passarinhos utilizando potes de sorvete e as 
tampas dessa iguaria. Quando as casinhas 
ficaram prontas, abastecidas de alpiste, foram 
colocadas em um espaço ao lado da horta.
 

OLHA O PASSARINHO

A criançada da Creche Vila Cachoeira, 
coordenada pela diretora Neuza 
Passos dos Santos, passou um dia 
no SESC Cacupé. Houve brincadeiras 
nas salas de artes, ginástica, sessão 
de cinema, acesso à brinquedoteca e 
“folia“ no parquinho. Foi feita uma trilha 
para visitar a Casa da Bruxa. Teve 
almoço e também piquenique com uma 
variedade de frutas. As 140 crianças da 
unidade acompanharam a apresentação 
do Grupo Cultural Roda Viva.  

DIVERSÃO NO 
SESC CACUPÉ

Um batalhão de 610 auxiliares de serviços 
gerais, que atua na rede municipal, 
participou de formação para aperfeiçoar as 
habilidades da profissão. As atividades foram 
promovidas pela Gerência de Formação 
Permanente. Os profissionais participaram 
de oficinas como a de segurança de trabalho 
com técnicas para a prevenção de acidentes 
e análise dos fatores de riscos. Noções de 
primeiros socorros e o uso de extintores 
de incêndio também foram abordados.

FORMAÇÃO

Foram selecionados os desenhos que 
farão parte do flyer de divulgação do 
Ecofestival 2015. Há representantes 
da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens 
e Adultos. O evento será realizado 
nos dias 9 e 10 de setembro.

ECOFESTIVAL
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Gabriella dos Santos Rita - 5 anos
Creche Hermenegilda Carolina 

Eloá dos Passos - 8 anos
Escola Desdobrada Costa da Lagoa 

Alexia Lia Tomacheski Acuña - 11 anos
Escola Herondina Medeiros Zeferino

Marcos Henrique dos Santos - 20 
anos - EJA - Centro I

Eduardo Petry, estudante da UFSC, passa aproximadamente 2 horas no trânsito

Participantes aprenderam técnicas para a 
prevenção de acidentes

Tampas e potes de sorvete foram usados na 
confecção das casinhas

O dinheiro para o passeio foi custeado por um 
brechó organizado na creche


