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Inauguradas reformas no Canto da Lagoa

Para concluir mais uma etapa das inagurações do pacote 
de obras, foram entregues oficialmente à comunidade do 
Canto da Lagoa as melhorias no Núcleo de Educação Infantil 
Canto da Lagoa e na Escola Desdobrada João Francisco 
Garcez. 

No NEI Canto da Lagoa, que se ocupa de 78 crianças, 
houve a substituição de portas, drenagem da cobertura e 
do pátio. Lavanderia e depósito de lixo foram construídos. 
Foi feito ainda um quiosque em madeira autoclavada, 
com bancos e rampa de acesso. O valor da obra foi de R$ 
99 mil.
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Para as festividades de inauguração, os pequenos realizaram apresentação do boi-
de-mamão. 

Na Escola Desdobrada João Francisco Garcez foi trocado 
o telhado do pátio interno, o madeiramento foi refeito e 
colocado forro de pvc. A área esportiva da unidade foi 
reformada, com pintura da quadra, substituição de telas, 
traves, tabelas e rede de proteção. Nesta obra foram gastos 
aproximadamente R$ 109 mil para beneficiar 87 estudantes 
do primeiro ao quinto ano. 
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Crianças do 3º ano da Escola Desdobrada João Fancisco Garcez realizaram a 
apresentação do  Bumba-meu-boi para o evento de inauguração das reformas.

As professoras Cecília da Silva, Denise Nunes e Tania da Silva, com as crianças 
do 3º ano da Escola Desdobrada João Francisco Garcez.

A Ciranda Literária, realizada pela Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis, por meio do Departamento de Bibliotecas, estará trazendo a 
escritora Aline Maciel para a realização de um debate com os profissionais 
da rede municipal de ensino. O projeto tem por objetivo fazer com que 
professores e demais atuantes da área troquem ideias, preferências literárias 
e que se aproximem de obras, escritores e editores catarinenses.

O encontro acontecerá no dia 27 de setembro e terá como base a 
discussão do livro “Cada um conta de um jeito”, de autoria de Aline, 
que apresenta técnicas para a contação de histórias e cinco contos 
populares.                                                                                                                                                                            

O evento será realizado das 13h às 17 horas, no Centro de Educação 
Continuada, localizado na rua Ferreira Lima, 82, Centro. 
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Aline Maciel é bacharel e mestre em letras. Também 
atua nas áreas de teatro, cinema, rádio e literatura.
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A Creche Municipal Idalina Ochôa, no 
Carianos, realizou a 12ª Festa da Família. O 
evento contou com decoração circense, palhaços 
e malabaristas. As crianças e familiares puderam 
participar de oficinas de cata-vento, escultura de 
balões, pintura facial .

O objetivo da festa foi promover a integração 
entre profissionais da instituição, crianças e 
pais, aumentado seus conhecimentos sobre a 
diversidade, valores, costumes e cultura circense 
em diferentes povos.

O circo na Creche 
Idalina

Uma vez por semana , durante as aulas de Educação 
Física, as crianças do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Armação estão praticando coreografias de 
diversos gêneros musicais. No aniversário coletivo 
do mês de agosto, os pequenos dançaram a canção 
“Thriller”, de Michael Jackson. A coreografia foi 
concebidah pelas professoras Lenissa Coutinho, 
Rosangela Beckhauser e Ana Carolina Martins.

A atividade busca aumentar a repertório musical e 
ampliar a capacidade de movimentação dos pequenos, 
além de proporcionar diferentes formas de praticar 
Educação Física.

NEI Armação 
dança

Crianças de 5 anos de idade, do Núcleo de Educação Infantil Ingleses, realizaram 
a Festa das Joaninhas. O evento teve como tema a alimentação saudável e contou 
com uma mesa repleta de frutas, como banana, maçã, laranja, mamão, morango, 
abacaxi e pera.

Os pequenos participaram do momento de recreação vestidos com máscaras do 
inseto, feitas por eles, com o auxílio da professora Juciane Leite e da auxiliar de 
ensino Josete Belletini Thomaz. 

A unidade incentiva o consumo de alimentos saudáveis através da apresentação, 
feita semanalmente, de um tipo de fruta diferente, com o auxílio da leitura de livros 
infantis, como “A banana mascarada”. A instituição periodicamente leva os pequenos 
para passear no sacolão de hortifrutigranjeiros da região e uma vez por semana 
realiza o dia da vitamina, sendo que os componentes da mistura são escolhidos pela 
criançada.

Festa das 
Joaninhas

A atividade proporciona a ampliação dos movimentos das crianças.

O mágico Sandro Spizolon entretendo  as crianças da unidade.

Os pequenos visitaram outras salas de aulas e cantaram músicas infantis para os colegas mais novos.
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As crianças de 4 anos da Creche 
Vila Cachoeira, no Saco Grande, estão 
participando do projeto “Experiências 
das Corujinhas”. A atividade busca fazer 
com que os pequenos observem e tenham 
experiências com elementos naturais. 

Dentro da ação foi realizado o plantio 
de feijão. As crianças puderam observar 
a germinação e o crescimento da planta. 
Durante o processo, os pequenos ouviram 
varias versões de história “João e o Pé de 
Feijão” e assistiram ao fi lme. Para explorar 
a criatividade da turma foi construído, 
coletivamente, um pé da leguminosa, com 
papel pardo. A planta percorreu a parede da 
instituição até o “castelo do gigante”, que 
foi colado no teto do corredor.

Na atividade foram trabalhadas com as crianças as noções de mistura de cores, 
texturas, comparação de grandezas e quantidades. Elas também aprenderam sobre 
cuidados com a natureza através do preparo da terra, de adubar e regar as plantas.

João e o Pé de Feijão

O pé de feijão que percorre as paredes da 
instituição foi feito com papel pardo.
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