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A Semana Municipal do 
Livro Infantil mobilizou a Escola 
Desdobrada Praia do Forte e NEI 
vinculado. Na oportunidade, as 
crianças viajaram nos clássicos 
da literatura, produziram textos e 
ilustraram suas cenas preferidas. 

Outro sucesso entre os pequenos 
foi a contação de histórias com 
as professoras Iara Diehl e 
Fernanda Cardozo. Para finalizar, 
os pequenos se divertiram com os 
filmes Menino Maluquinho e O 
Gato de Botas. 

 Inspiradas na curiosidade 
e no potencial comunicativo 
dos alunos do grupo VI, da 
creche Franklin Cascaes, as 
professoras Priscila, Marilene 
e Elaine elaboraram o projeto: 
“Se trumbica quem não se 
comunica”. A iniciativa consiste 
em ampliar o conhecimento das 
crianças através da comunicação, 
oferecendo a elas, cotidianamente, 
momentos nos quais percebam 
seu uso e tenham contato com 
elementos conhecidos que 

facilitam a comunicação (jornal, 
telefone, livros, etc).          
 Uma das atividades 
aconteceu no dia 17 de abril, 
as crianças prepararam cartas, 
compraram selo, colaram 
e colocaram nas caixas de 
coleta. No mesmo dia os 
pequenos visitaram a Central 
de Distribuição dos Correios do 
Bairro Ingleses e conheceram 
o processo de entrega de 
correspondências, bem como o 
trabalho dos carteiros.

Refrescando no calor

 A Creche Vicentina Maria  da Costa  Laurindo, na Vargem 
Pequena, aproveitou muito bem o calor durante o verão. Nos momentos 
coletivos e  nas atividades de educação física, foram propostas 
brincadeiras refrescantes, banhos com mangueira e chuveiro, atividades 
com o uso de baldinhos, piscina, lonas e balões com águas. As famílias 
receberam no início do ano, a proposta da unidade, e a aceitaram, dando 
sua autorização e apoio. 
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Foto: Zeca Trindade

 As práticas em educação e saúde referentes aos temas 
juventude, sexualidade e cultura de paz estarão em debate no 
4º Seminário do Programa Saúde na Escola (PSE), coordenado 
pelas secretarias Estaduais e Municipais de Educação e de 
Saúde. O evento ocorrerá nos dias 2 e 3 de maio. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 30 de abril no site da prefeitura da 
capital, endereço: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ , no link 
“Formação Permanente”. O seminário acontecerá no complexo 
Faculdades ASSESC, Rodovia SC 401, Itacorubi.

Seminário debate práticas de 
saúde relacionadas à juventude

Temas que são tabus na adolescência serão tema de seminário 
promovido pelo PSE.

 Comunicação em  destaque na 
Creche Franklin

Semana do Livro na ED Praia do Forte
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 O Movimento Compromisso Todos pela Educação, sob a 
coordenação do Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, esteve 
reunido no último dia 20 de abril para avaliação dos trabalhos da 
Educação no município, principalmente no que se refere às 28 
metas assinadas entre a Prefeitura de Florianópolis e o MEC.
 Um dos objetivos é firmar parcerias com a comunidade 
escolar, visando à melhoria da infraestrutura da escola ou a 
promoção de projetos socioculturais e ações educativas.
 Além de diretores e gerentes da SME a Sociedade Civil 
esteve presente, com representantes do Conselho Municipal 
de Educação, Associação Catarinense de Imprensa, Clube dos 
Diretores Lojistas, Associação Florianopolitana dos Deficientes 
Físicos, Câmara Municipal, Secretaria Estadual da Educação e 
Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Horta da EBIAS on line
A Horta da Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva, 

no bairro Cachoeira do Bom Jesus, agora tem um blog. Nele, os 
alunos do Projeto Educando com a  Horta, do Programa Mais 
Educação, registram todas as suas impressões e opiniões sobre 
as aulas. O blog é atualizado toda semana pelos estudantes e 
também conta com fotos das atividades elaboradas na EBIAS. 
O endereço eletrônico é: www.omundodanossahorta.
blogspot.com

Conexão Japão-Brasil na educação

 O Avaí convidou dois 
jovens atletas da província de 
Fukushima, no Japão, a fazerem 
uma visita a Escola Básica Anísio 
Teixeira,  do Núcleo EJA Sul 
I, da Secretaria Municipal  de 
Educação, que também oferece 
a modalidade de ensino no clube 
azurra, para jogadores. Eles 
trocaram experiências com os 
jogadores do time azul e branco da 
capital, que estudam na unidade, 
compartilharam sua história e 
conheceram as instalações.  
 O intuito foi desenvolver 

um projeto de solidariedade. 
Esses meninos moram a 50 km do 
reator nuclear que explodiu após 
o terremoto e tsunami ocorrido no 
país em março 2011. Devido ao alto 
risco de contaminação pelo solo e 
pela água, eles não podem mais 
treinar ao ar livre em seu país de 
origem, nem consumir alimentos 
cultivados na região. Como meio 
de integração e solidariedade, os 
rapazes recentemente treinaram 
com o time sub-17 do Avaí e 
participaram de atividades sociais 
do clube. 

No dia 03 de abril, os 
funcionários das Creches 
Joaquina Maria Peres e 
Waldemar da Silva Filho 
participaram de uma formação 
com o Professor Vânio 
César Seemann, membro da 
Comissão Geral de Avaliação 
dos Servidores da Educação. 
Vânio apresentou, em sua 

palestra, como funciona o 
processo de avaliação do 
desempenho  profissional, 
como esse processo vem se 
constituindo historicamente 
na rede e enfatizou os 12 
critérios, definidos pela 
legislação específica, sobre 
essa atividade.  
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Além do cultivo de plantas crianças da EBIAS 
alimentam o blog com informações.

Avaliação dos servidores da SMECompromisso Todos Pela Educação

Jovens japoneses conhecem a EB. Anísio Teixeira e 
recebem a solidariedade dos alunos.
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Professor Vânio César na Creche Joaquina Maria Peres.


