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O sorriso de Alexandra
Alexandra Carla Cardoso 

trabalhou nas creches Idalina 
Ochôa, no Carianos, e na Al-
mirante Lucas, no Centro. A 
auxiliar de ensino, que tinha 
câncer de mama, era uma pes-
soa de muito bom humor. Con-
forme relatos de colegas, todos 
gostavam muito dela pelo seu 
carinho, sorriso e dedicação ao 
trabalho.

Adorava fazer pesquisas 
ajudando as professores em 
seus projetos em sala de aula. 
Alexandra faleceu no dia 21 de 
abril.

Lino: Alto astral
Lino Gonçalves Filho estava 

aposentado. Era funcionário da 
prefeitura , onde prestou serviços 
por muito tempo no departamen-
to de manutenção da rede física 
dos estabelecimentos de ensino. 
Há 10 anos , teve um problema 
cardíaco. A partir de então, pas-
sou a ter uma vida mais saudá-
vel. Fazia dieta e era adepto de 
caminhadas regulares. Lino teve 
pela frente uma nova batalha: o 
câncer. Ele faleceu no dia 22 de 
abril. Era uma pessoa de alto as-
tral.

Amor à pátria

Os alunos da Escola Básica Municipal Virgílio Vár-
zea, em Canasvieiras, tem um ritual semanalmente. O 
de hastear as bandeiras nacional, estadual e do muni-
cípio. A tarefa reúne, pela manhã e à tarde, uma turma 
de cada ano escolar, que perfilados cantam também o 
hino do país. 

A ideia do diretor Pedro Rodrigues é de expandir o 
ato cívico. Mensalmente, todos os estudantes estarão 
participando da atividade de uma única vez. A meta é 
fazer com que a criançada aprenda a cantar o hino do 
Brasil, além de demonstrar amor à pátria.

Diretor Pedro Rodrigues da Silva se prepara para hastear a bandeira 
da cidade de Florianópolis. Aprender a vencer desafios tendo o esporte como ferramenta edu-

cacional é o que Programa Campeões da Vida ensina a 100 alunos da 
Escola Básica Municipal Herondina Medeiros Zeferino, nos Ingleses. 
Contação de histórias, teatro, apresentação de vídeos educativos, aulas 
de informática, e a prática de tênis, futebol, vôlei, handebol e basque-
te são oferecidos aos estudantes, através da parceria entre o Instituto 
Guga Kuerten e estabelecimentos de ensino da rede municipal.

As oficinas são realizadas duas vezes por semana, terças e quintas-
-feiras, das 09h às 12h e das 12h às 16h, sendo 50 estudantes por perí-
odo. As ações atendem alunos de 7 a 15 anos de idade. 

“Vencendo Desafios” é o tema das atividades do projeto deste ano 
e foi escolhido com o intuito de trabalhar com os beneficiados a supe-
ração de limites e as dificuldades que enfrentam ou poderão enfrentar 
na vida. 
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Alunos praticam atividade da oficina de tênis.
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De bem com a vida: sempre. Um bom amigo.


