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 É com as mãos que eles percebem o mundo a sua volta, e foi assim, com o 
tato aguçado e a emoção no rosto que um grupo de 12 alunos com deficiência vi-
sual participou da Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis, promovido 
pela Secretaria de Educação da Capital. O encontro reuniu, na última quarta-feira 
(13/04), jovens e adultos de 13 a 30 anos na Biblioteca Barca dos Livros, na Lagoa da 
Conceição.  Todos são da Associação Catarinense para Integração do Cego (ACIC). 
 O grupo entrou em contato com livros escritos em Braille, ou-
viu histórias e  conheceu o livro de pano gigante, que conta a histó-
ria africana de OBAX, abordando a magia contida no imaginário infan-
til. Maciel, 22 anos, nunca tinha saído em turma e  ficou impressionado. “O 
livro de que mais gostei foi o livro negro que tinha várias texturas,” relata.

 Evandro �unes Al-Evandro �unes Al-
bino, quando estudante 
do 4° ano da Escola Antô-
nio Paschoal Apóstolo, em 
2010, recebeu medalha 
de bronze na XIII Olimpí-
ada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA). 
 O aluno, que está 
no quinto ano da Escola 
Básica Maria Conceição 
�unes, Rio Vermelho, co-
nheceu, no final de mar-
ço, Marcos Pontes, no 
Shopping Itaguaçu, onde 
recebeu do astronauta 
mais um elogio pela premiação.
 Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasilei-
ro a ir ao espaço. Em outubro de 2005, ele fez parte da mis-
são batizada de “Centenário”, nome em homenagem à co-
memoração dos cem anos do voo de Santos Dumont.

Estudante da SME conhece  
astronauta Marcos Pontes

Deficientes visuais participam da Semana do Livro

 Devido à grande procura, a Secretaria de Educa-
ção de Florianópolis, através do �úcleo de Tecnologia Mu-
nicipal (�TM), está oferecendo um novo curso de "Intro-
dução à Educação Digital" para os profissionais da rede 
de ensino. As inscrições estendem-se até o dia 20, e po-
dem ser feitas pela internet, no endereço: http://adm2.
pmf.sc.gov.br/siseve/sigepe/. O �TM está disponibilizan-
do 20 vagas. Mais informações pelo telefone 2106-5909.
 O curso tem como objetivo capaci-
tar os profissionais para o uso de ambiente digi-
tal no desenvolvimento de atividades com alunos. 

NTM capacita professores e auxiliares de ensino

A Creche Morro do Mocotó homenageia  
Florianópolis, em seu projeto DIA “D”

 �o projeto DIA 
“D”, que ocorre na 
última sexta- feira 
do mês, são plane-
jadas várias ações 
diferentes, como: 
alimentação espe-
cial, apresentações 
artísticas, oficinas 
e muita diversão.
�o último mês de 
março, a creche  Mor-
ro do Mocotó en-
trou no seu 5º ano 
de atendimento às 
crianças da comu-
nidade e fez uma 

homenagem a Florianópolis, que também estava de aniversá-
rio. A apresentação artística ficou por conta do hino “Rancho de 
amor à ilha” que foi cantado e interpretado pelas funcionárias.  
 �uma mistura de informação, criatividade e coletividade , foi possível promo-
ver a interação e aprendizagem num dia especial recheado de imaginação e fantasia. 
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 A Gerência de Perícia Médica está dis-
ponibilizando atendimento pericial e horá-
rio de atendimento para agendamento entre 9h 
e 12h e entre 13h e 18h, desde o dia 4 de abril.  
 Os atendimentos externos, como aber-
tura e consulta de processos, agendamen-
to com I�SS e demais atendimentos per-
manecerão exclusivamente das 13h às 19h.

Perícia Médica
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Calçada da Criança relembra  
brincadeiras infantis

As crianças ganharam um espaço ao ar livre para exercitar a 
criatividade e relembrar antigas brincadeiras que marcaram 
a infância de muitos moradores da cidade em décadas pas-
sadas. Modelar argila, fazer pipas e pintar livremente foram 
algumas das propostas educativas da Calçada da Criança, 14 
de abril, nas imediações da Casa da Memória, na Rua Padre 
Miguelinho, ao lado da Catedral Metropolitana. A atividade, 
promovida pela Fundação Cultural de Florianópolis Frank-
lin Cascaes (FCFFC), integrou a agenda da Semana do Livro 
Infantil, organizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Música, história e muita interação, assim começou a Se-
mana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis. �o 
dia12 de março, a Escola Almirante Carvalhal, que aten-
de 520 alunos em Coqueiros, recebeu o personagem 
Curumim Quixote, interpretado pelo músico e contador 
de histórias Marcoliva. O texto foi criado pelo próprio 
ator, que além de crianças, trabalha com adultos na OCA, 
O�G Crescendo com Arte, localizada no norte da ilha.
 �o conto “Confabulando estórias do meu Pla-
netinha”, as crianças aprenderam lições sobre o cuida-
do com o meio ambiente e o futuro dos seres vivos. 
Os alunos Julio César e Maria Luisa não perderam um 
minuto da historinha, sempre atentos para responder 
o trava-língua e as perguntas do Curumim Quixote.

Escola Almirante Carvalhal  
participa da Semana do Livro com 

muita criatividade 

Divulgação/Dieve  Oehme

 O �úcleo de 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), responsá-
vel pelas atividades de 
atendimento de Santo 
Antonio de Lisboa e de 
Ratones, comemorou 
o aniversário de Flo-
rianópolis de maneira 
diferente. Em março, 
na Beira-Mar �orte, 
os estudantes foram 
acompanhar o espetá-
culo da Orquestra Fi-
larmônica Bachiana, 
regida pelo maestro 
João Carlos Martins.
 A participação 
neste tipo de evento faz 
parte da proposta peda-
gógica do �úcleo que 
prevê em seu calendário 
de atividades o planeja-
mento de experiências 
de apropriação por par-
te dos alunos das dife-
rentes manifestações 
culturais na cidade, além 
do primeiro Ciclo Didá-
tico de Acolhimento e 
Avaliação Diagnóstica, 
que teve como eixos de 
trabalho questões como: 
– “Quem sou eu? Quem 
somos nós? O que sig-
nifica em minha trajetó-
ria de vida estar na EJA? 

A Música venceu
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O IV Congresso Sul-Brasileiro de Fonoaudiologia ocorrerá entre 30 de 
setembro e 1º de outubro. Será voltado a fonoaudiólogos, professores, 
agentes e gestores educacionais. �o evento, serão discutidos temas 
como processamento auditivo, alterações de aprendizagem, distúr-
bios de linguagem, voz do professor e alterações vocais de crianças. 
Haverá ainda apresentação de posteres científicos. O evento ocorre no
Sibara Flat Hotel, em Balneário Camboriú. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site http://www.softeventos.com/41cbo 

IV Congresso Sul-Brasileiro de Fonoaudiologia

 O Programa Saber Digital, que desenvolve ha-
bilidades em informática, está com as inscrições 
abertas. Podem fazer o curso os funcionários da Pre-
feitura de Florianópolis. Ao finalizar todas as eta-
pas, o cursista receberá um certificado da Microsoft. 
 As vagas são limitadas. Para inscrever-
-se, basta acessar o site:  portal.pmf.sc.gov.br 

Inscrições abertas para o 
Programa Saber Digital


