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Pesquisa realizada na SME integra livro so-
bre educação infantil 

Creche Vicentina reúne 
famílias Uma das provas da Pri-

meira Gincana na Creche Mon-
teiro Lobato, localizada no 
bairro Carianos, foi a arreca-
dação de agasalhos. A campa-
nha aconteceu nos dias 20, 21 
e 22 de junho, onde o maior 
número de roupas arrecada-

das valia pontos. A doação foi 
para a Ação Social da Capela 
Santa Rita de Cássia, do Ca-
rianos e para a Diretora Social 
do Avaí Futebol Clube, que 
encaminhará os agasalhos 
para entidades beneficentes.  

EJA participa de Sopa 
Cultural com 
Cinema

 O início de junho con-
tou com uma programação 
especial na EJA do Centro, 
localizada na Escola Silveira 
de Souza. Os alunos pude-
ram assistir ao filme “A An-
tropóloga”, filmado em Flo-
rianópolis, na Comunidade 
da Costa da Lagoa. Após a 
exibição, os estudantes re-
alizaram um debate com o 
diretor Zeca Pires, o ator 
Pedro Paulo Pitta e a fo-
tógrafa Nira Pomar, ao sa-
bor de uma deliciosa sopa.

 O evento é parte da 
sexta temporada do “Cine-
ma Falado”, que acontece 
quinzenalmente no Museu 
Victor Meirelles. O objetivo 
é proporcionar espaços de 
discussão, de forma gratui-
ta, aos interessados em ci-
nema e cultura. A iniciativa         
contou também com a pre-
sença de Anderson Loureiro, 
responsável pelo cinema, e 
Flávio Brenetto funcionário 
do Museu Victor Meirelles.

 
 A Creche Vicentina Maria da Costa Laurin-
do, na Vargem Pequena, terminou o primeiro 
semestre do ano com uma festa para toda a fa-
mília. Com a colaboração da Associação de Pais 
e Professores, as crianças, pais e profissionais da 
unidade se reuniram na Associação dos Funcio-
nários Fiscais do Estado de Santa Catarina, em 
Canasvieiras. O evento contou com café colonial, 
brincadeiras, pintura em tela e estúdio de fotos, 
um momento para registrar a confraternização.
Em uma parceria com a Floram, houve tam-
bém a distribuição de mudas de árvores. 
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Arrecadação de agasalhos vira gincana na 
Creche Monteiro Lobato

  A Editora Papirus e a Livraria Ofício 
das Letras estão lançando o livro “Educação 
Infantil: enfoques em diálogo”, organizado 
por Eloisa Candal Rocha e Sonia Kramer. 
Participa dessa coletânea Rejane Bodnar, 
Supervisora Educacional, com o artigo “Re-
lação Teoria-Prática na Formação em Ser-
viço de Profissionais da Educação Infantil: 
Ressignificando a Prática Pedagógica”, além 
das professoras Rosinete Schmitt e Zenilda 
Ferreira, respectivamente, com os textos 
“O Encontro com bebês e entre bebês: uma 
análise do entrelaçamento das relações” 

e “Tempos e espaços para brincar: o parque como palco e cená-
rio das culturas lúdicas”. Os artigos publicados são parte de uma 
pesquisa realizada na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
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Crianças de creche da Capital tornam-se personagens de livros

Conto de Fadas

 Na Creche Municipal Doralice Teodora Bastos, em 
Canasvieiras, a professora Maria das Neves Linhares Pru-
jansky, com o apoio das professoras Neusa Rodrigues e 
Soeli Oliveira, encontrou uma forma diferente de contar a 
história da Branca de Neve. As crianças, entre 3 e 4 anos, 
encenaram a fábula durante as brincadeiras acontecidas 
em sala. Após isso, foi feito um livro com a narrativa, 
mas ao invés de desenhos de príncipe, princesa e anões, 
as ilustrações receberam fotos das crianças vestidas como 

os personagens do conto.
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 As equipes de futebol feminino das escolas 
básicas  Brigadeiro  Eduardo Gomes  e Vitor Miguel  
de Souza  foram destaques no Moleque Bom de 
Bola 2001, fase municipal. Na semifinal, a Briga-
deiro venceu o time de Itacorubi pelo placar de 4 a 1. 
A aluna Luisa Mora marcou em três oportunidades.
 A final foi realizada no dia 6 de julho. A 
equipe do Campeche sagrou-se vice-campeã, 
no jogo contra a Escola Estadual Laura Lima.  

Escola da Capital conquista segundo 
lugar no Moleque Bom 

de Bola

 Na Rede Municipal de Ensino de Florianópo-
lis, o último dia letivo do semestre será na próxima 
sexta-feira, 15 de julho. O período  de férias dos pro-
fessores e alunos será do dia 16 ao dia 31. As au-
las do segundo semestre iniciarão no dia 1º de agosto.
 Na Educação Infantil, são atendidas 10.570 crianças 
em 81 unidades, entre creches e núcleos de educação in-
fantil, os NEIs. Já as 36 escolas do Ensino Fundamental 
são responsáveis por 15.679 estudantes. Nos 13 núcleos da 

Alunos da Rede Municipal entram em 

férias no dia 16

 Na Escola Básica Vitor Miguel, Itaco-
rubi, o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te foi debatido com os alunos. Os estudan-
tes receberam, por e-mail, um questionário 
abordando o tema; e realizaram a atividade pro-
posta, em interação, com os aplicativos digitais.

Em pauta na Escola Vitor Miguel
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