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As professoras Leonara e Nádia, da Creche Municipal Machado de Assis, 

organizaram uma viagem “Em Busca dos Tesouros do Mundo”. Além das 

crianças de quatro a cinco anos, os demais coleguinhas e adultos da unidade 

embarcaram na brincadeira. No percurso da viagem, o público encontrou 

um pirata e participou de oficinas de transformação do corpo, escultura de 

balão, maquiagem e pintura de rosto e de acessórios de pirata. A diversão 

contou também com o musical “Duelo de Mágicos”. Pistas da “Caça ao Te-

souro” levaram a todos a passear pelo Japão, Itália, Alemanha e Espanha.

Dinâmica no Parque
O NEI Ingleses desenvolve o projeto “Dinâmica de 

Parque”. As professoras organizam brincadeiras cole-

tivas que possam ser exploradas pelas crianças das di-

versas idades. Na primeira atividade do ano, os peque-

nos assistiram ao filme “O Homem que amava caixas” 

e depois foram para o parque se divertir com caixas de 

papelão doadas pelas famílias e pela empresa Celulose 

Irani. A proposta, realizada no dia 24 de abril, foi co-

ordenada pelas professoras Débora, Kátia e Juciane,  

pela diretora Claudia e a supervisora Marcia. 

A volta do Guarda pó
Os professores e funcionários da E. B. M. 

Anísio Teixeira, da Costeira do Pirajubaé, estão 
incentivando o alunos a utilizarem o uniforme. 

Como? Todos aderiram ao guarda-pó branco. 
Com a medida, pais e visitantes também identi-
ficam rapidamente os profissionais da unidade.

A Creche Municipal da Costeira contará com infraestrutura para gera-

ção de eletricidade por meio de energia fotovoltaica, aquecimento de água 

potável por energia solar, aproveitamento da água de chuva, iluminação 

natural e bosques. Estará localizada às margens da Via Expressa Sul em 

um terreno de quase 12 mil metros quadrados, cedido pela Secretaria do 

Patrimônio da União. 

O prédio abrigará 10 salas de atividades infantis com varandas feitas 

de madeira de pinus autoclavado.  A capacidade média é para 200 crian-

ças em tempo integral.  O estabelecimento de ensino passará a receber as 

crianças matriculadas no NEI  Costeira. A ordem de serviço para o início 

do empreendimento já foi assinada pelo Prefeito Cesar Souza Júnior e o 

Secretário da Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.

Inovação: Creche Costeira

Tem pirata de verdade? Tem, sim senhor!

Professoras exploram o imaginário infantil

Crianças se divertem com caixas de papelão.

Obra deve ficar pronta em um ano
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Identidade: esse cara 
 Como eu sou? Como é o meu corpo? Por meio de desenhos 

essas perguntas foram respondidas por crianças de quatro anos 
do Centro de Educação Infantil Girassol, unidade conveniada 
à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SME).

Em busca de sua própria identidade, cada criança, de um 
grupo de 18,  foi desenhada em tamanho real num papel 
pardo. 

A atividade foi enviada pra casa, onde as crianças, 
junto com a família, finalizaram a tarefa completando 
as partes que faltavam, como: olhos, cabelo, orelhas e 
nariz. Os pais e mães se empolgaram tanto que fizeram 
mais do que o solicitado. 

Colocaram cabelos semelhantes aos das crianças, de-
senharam e pintaram as unhas, vestiram os bonecos com 
roupas da própria criança.

Além do orgulho das famílias, as próprias crianças iden-
tificavam-se com seus bonecos e não perdiam a oportuni-
dade de dizer: “Esse sou eu”. O grupo dos 18 pequenos é 
conhecido na unidade infantil como a “Turma do Balão 
Mágico”. E o nome do projeto é “Identidade: eu e meu 
grupo”.

Rede Municipal lança 
livro de música

A rede municipal de ensino de Florianópolis pas-
sa a contar com o livro “Ensino Curricular de Mú-
sica – Uma Proposta de Atividades”. O objetivo é 
auxiliar a prática de professores de educação musi-
cal, sugerindo exercícios a partir de experiências de 
profissionais da área. A obra, patrocinada pela SME, 
é assinada pelas professoras Rose de Fátima Pinhei-
ro Aguiar e Silva, Luciana Weiss Quandt, Juliana 
Lhullier Borghetti e Viviane Priscila Machado. Des-
de 1998, a SME possui profissionais de artes dividi-
dos por área: música, artes cênicas e artes visuais. O 
ensino de música, que contemplava estudantes dos 
quatro últimos anos escolares do ensino fundamen-
tal, agora tornou-se universal. Todas as crianças, do 
primeiro ano à oitava série, possuem aulas com pro-
fessor de música. 

A magia das 
histórias

Incentivar um primeiro contato com os livros e 
o hábito da leitura através de empréstimos de obras 
para crianças e familiares são os objetivos do projeto 
“A magia das histórias invade sua casa”, da Creche 
APAM Morro das Pedras, ligada à SME.

Maria Cristina, coordenadora do projeto, ressalta 
que os pequenos relatam que não há livros em casa, 
que muitos pais e mães não têm o costume de ler e 
que não existe uma biblioteca adequada no bairro 
para atender a comunidade.

Toda sexta-feira os livros são exibidos na mesa do 
refeitório para que as crianças possam escolher um 
para levar. Os pais e familiares interessados em em-
préstimos, devem fazer o pedido na direção da creche.

Autismo: a luta contra o 
preconceito

As crianças do NEI Barreira do Janga se vestiram de azul e amarraram nos pulsos um 
fita da mesma cor. O gesto foi feito em solidariedade ao coleguinha Enzo, de 5 anos, que 
tem autismo. O azul representa a luta contra o preconceito com os portadores da doença. 
Houve a participação não só dos pequenos, mas dos profissionais da unidade e dos pais. 

“Explicamos sempre para as crianças, numa linguagem clara, que o Enzo não deve ser 
tratado de forma diferente, de que é preciso estimulá-lo a brincar e conversar”, observa a 
professora Franciane Machado Monteiro. 

“Estar nessa turma tem sido maravilhoso para o Enzo. Percebo bem a alegria dele ao ir 
para o NEI. Fui surpreendida com a iniciativa dos professores. Foi emocionante”, relata 
Sabrina, mãe do menino. Além da Franciane, a ação foi planejada pela auxiliar de sala 
Edcléia de Oliveira e pelo André Domingues Soares, auxiliar de ensino de educação es-
pecial. 

SOU EU

Em nome do Enzo, “o mundo é azul”.

Rosetenair Feijó em cena.
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