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Período: 10 de novembro a 23 de novembro 
Idade das crianças: Deverão ter de 4 meses a 03 anos 
Horário: 8h30 às 12h e das 13h às 17h 
Data de divulgação das crianças selecionadas: 16/12

Período: 30 de novembro a 16 de dezembro
Horário: A partir das 13h
A matrícula deve ser feita online através do 
endereço: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/

Período: 
09 de novembro a 20 de novembro 

Horário: 
A partir das 13h

A matrícula deve ser feita online através do 
endereço: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/

O Clube da Leitura promoveu mais um encontro entre 
jovens leitores e uma autora de livros infantojuvenis. Mata 
Martins visitou a garotada da Escola Básica Municipal 
Anísio Teixeira, na Costeira da Pirajubaé, e conversou com 
os alunos sobre algumas de suas obras, que já haviam sido 
trabalhadas em sala de aula. Os estudantes, dos 1° e 3° 
anos, conversaram com a autora sobre o livro “Brincar de 
verdade”, que traz 11 poemas relacionados a brincadeiras 
folclóricas como pular corda, esconde-esconde e passa-anel.

BRINCAR DE VERDADE

Seis alunos da rede municipal de ensino da Capital participaram do 
concurso “Oratória nas Escolas”. A iniciativa encontra-se em sua 
terceira edição e é promovida pela Organização Junior Chamber 
International – JCI Florianópolis. Foram abordados temas como 
cidadania, busca de direitos e consciência ecológica. Em primeiro 
lugar, ficou Yasmin Torres Luz, da Escola Básica Municipal Almirante 
Carvalhal, em Coqueiros. Maria Leonora Adão, da mesma unidade, 
consegui a segunda colocação, e Wagner Inácio, da Escola Básica 
Municipal Batista Pereira, no Alto Ribeirão, a terceira. Também 
participaram Djenifer Fernandes de Carvalho, da Escola Básica 
Municipal Batista Pereira, e Lara Rikelly Sabino da Silva da Rosa 
e Ana Catarina Nunes Puppe de Azevedo Basso, da Escola 
Básica Municipal Acácio Garibaldi São Thiago, na Barra da Lagoa.

ORATÓRIA

Encontro envolveu alunos dos 1° e 3° anos

Vencedores ganharam troféus e certificados

2016
ENSINO FUNDAMENTAL
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A professora readaptada Márcia Duarte promoveu uma 
contação de histórias com a turma do primeiro ano da Escola 
Desdobrada Costa de Dentro. A criançada conheceu o livro 
“Lucrécia, a bruxinha que queria ser sereia”, da autora Miriam 
Portela. A escritora conta a história de uma bruxinha que se 
vê diferente dos familiares. Além de ter medo de voar em 
uma vassoura, Lupércia tem o sonho de ser Sereia, o que é 
uma vergonha para sua família. Para entreter a criançada e 
trabalhar a diversidade de cada um, a professora Márcia pediu 
para que os alunos viessem caracterizados com fantasias.

BRUXINHOS E BRUXINHAS

As escolas básicas municipais José Amaro Cordeiro, localizada 
no Morro das Pedras, e a Adotiva Liberato Valentim, na Costeira 
do Pirajubaé, comemoram uma nova conquista. As unidades 
foram homenageadas pelo programa Reciclagem de Óleo de 
Cozinha, ReÓleo, da Associação Comercial e Industrial de 
Florianópolis, como destaque na arrecadação do óleo vegetal. 
Com a soma de 660 litros as instituições ajudaram Florianópolis 
a entrar pela 2ª vez no livro dos Recordes, Guinness Book, 
como a capital que mais recicla esse resíduo no mundo. 

TEM ESCOLA DA REDE NO 
GUINNESS BOOK

A professora de Educação Física Mariana 
Silveira Garros despertou a curiosidade da 
criançada da Creche Marcelino Barcelos Dutra, 
no Ribeirão da Ilha, ao utilizar um retroprojetor, 
aparelho que permite lançar e ampliar materiais 
que ficam expostos sobre uma tela ou parede. 
Todas as crianças, de idades entre 2 a 6 anos, 
participaram da proposta. Utilizando vários 
materiais, como canos, galhos de árvores 
e folhas secas os pequenos ampliavam as 
imagens através do retroprojetor. Com o 
ambiente escuro e música de fundo, os objetos 
ficaram expostos no centro da sala para 
diversão da turminha. O objetivo foi despertar 
as sensações e a percepção de tamanho.

BRINCANDO COM O 
RETROPROJETOR

Está sendo realizado 
nas aulas de Tecnologia 
Educacional da Escola 
Básica Municipal Almirante 
Carvalhal, em Coqueiros, o 
projeto Stop Motion. A técnica 
de animação é realizada a 
partir de fotografias tiradas 
em uma sequência para 
dar a noção de movimento. 
A ação é coordenada pela 
professora de Tecnologia 
Educacional Fabíola Missel 
com a colaboração de 
Patrícia Cunha e Suleica 
Fernanda, do Núcleo de 
Tecnologia Municipal.

STOP MOTION

Os estudantes do Apoio Pedagógico da Escola Básica Herondina 
Medeiros Zeferino, Ingleses, participarão no dia 13 de uma palestra e 
oficina de grafite com Renan. O encontro será realizado através do projeto 
Grafite, promovido pelas professoras Graziele Rodrigues e Patrícia 
Gontan. Renan é formado em Psicologia e mestrando no programa de 
Psicologia Social da UFSC, e atualmente atua no Centro Cultural Escrava 
Anastácia - CCEA, com trabalhos que envolvem a temática Arte Urbana. 

GRAFITE NA HERONDINA

Espaço foi montado na biblioteca

O objetivo foi transmitir aos pequenos a importância 
de respeitar a diferença dos colegas

Através do programa, a Capital atingiu a nova marca de 45.390 litros 

Os próprios alunos produzem as 
imagens que formam os vídeos

Inscrições devem ser feitas até o dia 12 no endereço 
www.apoiopedagogicoescolaherondina.blogspot.com.br
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