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O projeto Eufrida Borboleta Azul: respeitando as diferenças, de autoria 
de Vanessa Philippi Cecconi e Monique Ouriques Maia , desenvolvido na 
Creche Waldemar da Silva Filho, na Trindade, foi escolhido como uma das 
práticas exitosas da Prefeitura, na categoria Escola Aberta às Diferenças. 

Através das brincadeiras, dos jogos, do faz-de-conta, da literatura infantil 
e da música, o trabalho plantou uma pequena semente em cada criança, 
visando contribuir para a formação de um cidadão crítico, participativo, coo-
perativo, autônomo, transformador e respeitador das diferenças.

Desta forma, a música ajuda de forma significativa proporcionando 
alegria, movimento, expressão e ritmo. Assim,  “Eufrida a Borboleta Azul” 
representa as raças, as deficiências, as diferentes idades, sendo a borboleta 
o símbolo dessa transformação social e do próprio ser humano nesta cami-
nhada para a inclusão.
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O projeto foi apresentado em Seminário de Práticas Exitosas

No dia 1º de junho, as crianças do grupo V e VI, da Cre-
che Irmã Scheilla, no Campeche, acompanhadas das pro-
fessoras Clarissa, Edna e Tailana e da diretora Maria Cristina, 
puderam vivenciar os cantos e encantos da ilha, por meio 
do projeto Escola do Mar, onde os pequenos estiveram em 
contato com a natureza, com supervisão de biólogos. A 
iniciativa fará com que desde cedo as crianças percebam 
como cuidar do meio ambiente.

Creche Irmã Scheilla 
e Escola do Mar
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As professoras Maria das Neves Linhares 
Prujansky e Ana Maria Dias, da Escola Básica 
Municipal Albertina Madalena Dias/ Nei vincula-
do Vargem Grande, estão desenvolvendo com as 
crianças do grupo misto, de 3 a 6 anos, o projeto 
“Exploradores de um Pequeno Planeta”, que 
tem como objetivo a preservação do planeta e a 
inclusão de crianças com deficiências.

No dia 26 de maio, o NEI vinculado Vargem 
Grande recebeu a visita da Dra. Mônica Cristina 
Corrêa, pesquisadora do Projeto “Zé Perry”. A 
pesquisadora levou informações sobre a vida do 
”Pequeno Príncipe” e seu autor. Ela foi recebida 
pelas crianças e suas respectivas famílias, onde 

teve a oportunidade de conhecer o projeto de-
senvolvido na creche por meio das exposições 
de trabalhos realizados pelas crianças. 

Na visita, a pesquisadora recebeu das crian-
ças o projeto “Exploradores de um pequeno pla-
neta”, que será traduzido em francês e entregue 
a família do autor Antoine de Saint-Exupéry, em 
Paris, pela própria pesquisadora.

O projeto tem parceiros, como os alunos 
do quarto ano da professora Márcia Valente 
da Costa, a auxiliar de tecnologias, professora 
Mirian de Oliveira V. Zschock, a bibliotecária 
Ana Lúcia da Silva e de Simone, mãe, da co-
munidade Vargem Grande.
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intercâmbio do conhecimento

A Copa do Mundo já chegou nas 
escolas da rede municipal de ensino. Na 

Escola Básica Municipal Osmar Cunha, em 
Canasvieiras, os 120 alunos do projeto de 

tempo integral e do TOPAS desenvolveram 
um trabalho com a técnica de mosaico com 
o tema “Copa do Mundo 2010”.  Os trabalhos 
foram coordenados pela professora de Artes 

Plásticas Francieli Tatsch de Oliveira.Áf
ric

a 
20

10



EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretário: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Hemilin Alves e João Salgado.   |   Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   |   Diagramação: Hemilin Alves/João Salgado.  
WebMaster: Severo Rateke   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

Os professores da Escola Básica Municipal 
Antônio Paschoal Apóstolo, do Rio Vermelho,  
participaram, no dia 17 de maio, de mais uma 
formação pelo Sistema Educacional Unibrasil - 
SEU, em período integral. 

A professora e assessora pedagógica do SEU, 
Sara Mosquera Arzua, que orientou a formação 
levou como proposta de trabalho de língua 
portuguesa o gênero de texto poema. Ela 
apresentou um dos poemas de Carlos Drum-
mond de Andrade, “José”, para os participantes 
explorarem as suas características. Após o tra-
balho, a professora propôs que o grupo criasse 
uma poesia sobre Florianópolis. Em seguida, foi 
realizado um concurso, que teve como juradas, 
as representantes da DEF, Letícia Muza e Sol e a 
orientadora da EBM João Alfredo Rohr, Sandra. 

O grupo é composto pela professora Elke 
Elisa Belli, Lucilene Maria Abreu Nunes, Berna-
dete da Rosa, Renate Piehowiak e Ana Maria 
Beirão, que desenvolveu um poema ressaltando 
as belezas de Florianópolis e as características do 
ilhéu, foi o vencedor. 

Formação Mensal do SEU

Escola Aberta
O projeto Escola Aberta realizou no mês de maio 

um mutirão de socorro ao bairro da armação. 
Os participantes do projeto ajudaram a costurar 

sacos de areia, enquanto o Exército e a Marinha 
construíam um muro de contenção.
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Oioió... oioió... minha cidade é linda que só

Oioió...oioió, moro numa cidade maravilhosa 
que só.

Aqui tem a lagoa 
Onde tem passeio de canoa
Tem o pescador e a rendeira

Que trabalham ali a vida inteira.
Tem também ostra e camarão
Que eu me farto de montão.

Mas não terminou não,
Tem mas “cosa”,  ó gente boa

Tem o mercado onde eu tomo o meu 
chopinho

E assim o tempo voa.
O vento “sule”  tá chegando

Tá na hora da tainha
Que coisa mais gostosa, é comê-la com 

pirão de farinha. 
Oioió...oioió, mora numa cidade bonita que só

Esta é a lingua do mané: tas tolo, das um 
banho 

E “iscuta”  como é que é
Mofas com a pomba na balaia, não ri não
 “istopô”, nós todos somos da mesma laia

De gente boa que mora nesta terra
De lindas e formosas praias. 

Mulher, criança...
bonecas e tranças
Mulher, menina...
músicas e risos
Mulher, moça...
cabelos longos e amigos
Mulher, companheira... cumplicidade
Mulher, mãe...
balanço e afago
Mulher trabalhadora...
tarefas, cansaço
Mulher de agora
e de outrora
Força, paixão
Carinho e razão
Mulher, simplesmente MULHER!!!

Salp
Diariamente, pessoas de muitas cidades 

do Brasil e do mundo estão acessando o 
blog do SALP- Serviço de Atendimento 
Sobre a Língua Portuguesa: http://salp-pmf.
blogspot.com 

De dezembro de 2009 até agora, já são 
mais de 3.400 visitas, que incluem cidades 
de diversos estados brasileiros, como Paraná, 
Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Pernam-
buco, Paraíba, Bahia, além de outras unida-
des federativas. 

O Serviço continua também atendendo 
a consultas para esclarecer dúvidas frequen-
tes sobre a língua portuguesa pelo e-mail: 
portuguesonline@pmf.sc.gov.br. 

Toques

Boletim On line 
A experiência começou 

no último dia 9 pela Esco-
la Básica Municipal Maria 
Conceição Nunes, no Rio 
Vermelho. Se a repercus-
são for positiva, todas as 
unidades educativas de 
quinta à oitava série, da 
rede de ensino da prefei-
tura, terão Boletim Escolar 
On line.  No estabeleci-
mento do Norte da Ilha 
serão beneficiados 739 
estudantes.

Para obter as notas refe-
rentes ao ano letivo, alunos 
e familiares deverão acessar 
o portal da Prefeitura de Flo-
rianópolis (http://portal.pmf.
sc.gov.br), informando matrí-

cula e data de nascimento. 
Desta forma, pais ou respon-
sáveis  vão fazer o acompa-
nhamento permanente  do 
desempenho dos estudantes, 
não precisando mais esperar 

que a criança  ou o adoles-
cente mostrem as notas. 

 O boletim escolar on-
line será disponibilizado 
no mesmo formato de um 
boletim impresso, com to-
das as matérias cursadas 
em um determinado pe-
ríodo escolar e com todas 
as notas e faltas referentes 
aquela unidade. 

No último dia 28 foi realizada, no Centro de Educação 
Continuada da Secretaria Municipal de Educação, a forma-
tura dos colaboradores da Rede Municipal de Educação no 
Curso de Prevenção e Atendimento de Emergências. 

O evento teve a presença do Comandante do Primeiro 
Batalhão de Bombeiros Militares Ten Cel BM Evandro C. 
Gevaerd, da Gerente de Formação Continuada da Secreta-
ria de Educação Rosangela Kittel, dos formandos, instruto-
res e convidados.

A partir dessa data, estes 85 professores se inseriram 
integralmente dentro de um contexto de prevenção e 
atendimento em emergências com conceitos e funda-
mentos mais esclarecidos. 

O curso que iniciou no mês de março teve a carga horá-
ria de 48 h/a. Os professores aprenderam diversos assun-
tos relacionados ao tema da segurança nas unidades edu-
cativas e emergências cotidianas, como o atendimento de 
primeiros socorros, elementos preventivos e constitutivos 
do fogo, combate a princípio de incêndios com extintores, 
riscos e comportamentos no meio aquático, ações preven-
tivas nas escolas, residências e trânsito e o correto aciona-
mento dos sistemas de emergência, através dos números 
193 do corpo de bombeiros, 190 e 198 da Polícia Militar, 
192 do SAMU e 191 da polícia rodoviária federal.
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Curso de Prevenção e 
Atendimento de Emergências

Lembranças poéticas...

(Por LêMuza)


