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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Encerramento: 
Lançamento dos livros on-line: Literatura Infantil e 
Juvenil produzida em Santa Catarina - UFSC
Doação do livro para SME: “Não tropece na Língua 
Lições e curiosidade do português brasileiro”, da 
profª Mestra Maria Tereza Queiróz Piacentini

Palestra com escritor, ilustrador e contador de 
histórias Celso Sisto. 

Local: Escola Básica Silveira de Souza
R. Alves de Brito, 334 - Centro - fone 3225-4946

18 de abril
19h

Oficinas:
Inscrições no site: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa
Destinadas à formação de profissionais - telefone 2106-5918

12 de abril
13h30 às 16h30

12 de abril
14h às 16h

15 de abril
8h às 17h

15 de abril
8h às 17h

15 de abril
8h às 17h

16, 17 e 18 de 
abril
18h às 22h

17 de abril
8h às 17h

Entre o discurso e a imagem - compondo 
personagens do livro infantil
Ministrante: Simone Frainer 
Local: UNISUL
R. Antônio Dib Mussi, 366 - Centro 

Literatura infantil nas séries iniciais - A 
trajetória de um sonho 
Ministrante: Profª Mestra Elaine Veras da Veiga
Local: CEC - Centro de Educação Continuada
R. Ferreira Lima, 82 - Centro - fone 2106-5907

Poesia, Corpo, Voz e Expressão
Ministrantes: Doutorando Diego Di Medeiros e 
Prfª Dra. Rosetenair Feijó Scharf
Local: CEC - Centro de Educação Continuada
R. Ferreira Lima, 82 - Centro - fone 2106-5907

Oficina de Brinquedos Ópticos 
Ministrante: NTM - Núcleo de Tecnologia 
Municipal
Local: CEC - Centro de Educação Continuada 
R. Ferreira Lima, 82 - Centro - fone 2106-5907

Oficina produzindo Áudio-livro
Ministrante: NTM - Núcleo de Tecnologia 
Municipal
Local: CEC - Centro de Educação Continuada
R. Ferreira Lima, 82 - Centro - fone 2106-5907

Oficina de Contação de Histórias 
Ministrante: Profº Marco Araujo
Local: CEC - Centro de Educação Continuada
R. Ferreira Lima, 82 - Centro - fone 2106-5907

Oficinas de História em quadrinho
Ministrante: NTM - Núcleo de Tecnologia 
Municipal

Está confirmada entre 12 e 18 de Abril a quarta edi-
ção da Semana Municipal do Livro Infantil, pro-
movida pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME). O evento conta com o lançamento de livros, varal 
literário, contação de histórias e espetáculos teatrais. O 
SESC de Santa Catarina é correalizador do projeto. No 
ano passado a iniciativa atendeu cerca de 37 mil pessoas.
 São parceiros a Barca dos Livros, Biblioteca Mu-
nicipal Prof° Barreiros Filho, Fundação Franklin Casca-
es, Universidades Federal (UFSC), Universidade do Sul 
de Santa Catarina (Unisul), Instituto Guga Kuerten, Asso-
ciação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana 
de Gusmão (AVOS), além das unidades educativas.
 A Semana Municipal do Livro Infantil foi institu-
ída em 2010, pela lei 8.125, para ser realizada na semana 
que envolve o dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro e 
Dia do Nascimento do Escritor Monteiro Lobato.
  Como nos anos anteriores, algumas atividades 
ocorrem na Biblioteca Central, Teatro da Ubro, Hospital 
Infantil Joana de Gusmão, Unisul, Barca dos Livros na 
Lagoa da Conceição, entre outros.

Semana do Livro Infantil agita Floripa

No primeiro dia do evento, ocorrerá 
o lançamento do livro “Sou lobo, sim. 
Mau? Nem pensar”, de Maria de Lurdes 
Krieger. Local: Biblioteca Municipal Bar-
reiros Filho.

A partir do dia 12, na Biblioteca  Pú-
blica do Estado, o destaque vai para a 
mostra literária do autor português Fer-
nando Pessoa.

Na UFSC, haverá uma mesa redonda, no 
dia 16 de abril, para falar sobre o livro 
online “Literatura Infantil e Juvenil pro-
duzida em Santa Catarina”. 
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CRECHES REVOLUCIONÁRIAS

   Na região do Monte Cristo, no Continente, houve a diminui-
ção de doenças causadas por insetos e ratos atraídos principalmente 
por restos de comida. Pelo projeto “Revolução dos Baldinhos”, as 
creches municipais Chico Mendes, Mateus de Barros e Joel Rogé-
rio de Freitas incentivam as comunidades na destinação correta dos 
resíduos antes despejados em terrenos baldios.
 A criançada leva para as unidades baldinhos com o que era 
descartado. Além disso, as creches passaram a ser pontos de entre-
ga para qualquer morador. Tudo é transformado em adubo, apro-
veitado em hortas e jardins. Terça e quinta-feira são os dias em 
que é feito o recolhimento dos materiais nas instituições de ensino, 
residências e demais pontos.  
 A comunidade escolar é beneficiada também com perfor-
mances, cujo foco é o reaproveitamento de resíduos e a reciclagem 
de materiais. Alguns dos espetáculos são as peças teatral “A Fada 
do Lixo” e o “RAP da Revolução dos Baldinhos”, - essa música é 
composta e produzida por dois MC’s do Bairro Monte Cristo.

ORQUESTRA INFANTIL 
CHILENA

 A orquestra sinfônica infantil chilena, “De La Candelária 
de Tierra Amarilla”, fez uma apresentação no Programa Escola 
Aberta da Escola Municipal Costa de Dentro. O espetáculo in-
tegrou o intercâmbio realizado entre a Casa da Cultura Maestro 
Carlos Alberto Vieira, localizada próximo ao estabelecimento de 
ensino, e o grupo latino-americano. 
  Dentro das oficinas do programa, cerca de 20 alunos da 
escola têm aulas de violino aos sábados pela manhã.   Sobre a 
apresentação, ocorrida no início de março, a coordenadora do Es-
cola Aberta, Rita de Cássia, lembra que “o show  encantou a todos, 
propiciando a troca de ideias e a harmonia através da música”. A 
orquestra apresentou-se também no Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Armação.
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UM NOVO DESAFIO PARA 
BERNADETE

Bernadete e a nova diretora da 
EBM Antonio Paschoal Apostolo 

Raquel Schappo.

Bernadete da Rosa 
casou-se com 

Alberto Pedras-
sani Costa Neves, 
Capitão de Mar e 

Guerra da Marinha 
do Brasil. 

 “Gostaria de agradecer e parabe-
nizar a todos. O sucesso da minha ges-
tão na Escola Básica Municipal Antônio 
Paschoal Apóstolo, no Rio Vermelho, foi 
o resultado da dedicação desse grupo de 
49 funcionários, 560 alunos e seus pais.  
Juntos, com muita luta, realizamos quase 
todos os objetivos propostos. Talvez te-
nhamos falhado em algum momento, mas 
fizemos o possível para garantir o melhor. 
 Agradeço também à equipe da Se-
cretaria Municipal de Educação, que abriu 
as portas me dando credibilidade para 
concretizar um trabalho com qualidade. 
 Minhas atividades nesta escola fi-
nalizam no dia 27 de março. A partir do dia 
28, Raquel Schappo assumirá a direção. 
Com meu esposo, enfrentarei novos de-
safios, o de morar e trabalhar em terras 
francesas.
Um beijo no coração de vocês, gente 
amiga”.

A Secretaria Municipal de Educação agradece aos anos de 
serviços bem prestados e deseja felicidades aos recém-casados!

Maestro Davys Enrique Espíndola regendo sua orquestra.

D
iv

ul
ga

çã
o:

C
re

ch
e 

M
un

ic
ip

al
 M

ar
ia

 N
ai

r d
a 

Si
lv

a

 

 

 A Comunidade da Fazenda 
do Rio Tavares receberá oficial-
mente a reforma geral da Creche 
Municipal Maria Nair da Silva. O 
evento ocorrerá no dia 4 de abril 
às 16h30.
 Houve substituição do te-
lhado, melhorias na cozinha e 
criação de espaços para bibliote-

ca, sala de supervisão e depósi-
to de materiais. Também foram 
construídos depósito externo, 
abrigo de gás e de lixeira, além de 
uma casinha para guardar os brin-
quedos. O prédio foi pintado e
construídas rampas de acesso para 
pessoas com algum tipo de defici-
ência. O investimento na obra foi 
de R$ 427.428,00.
 A creche, fundada em 
2003, é responsável por 119 crian-
ças que ficam no local em tempo 
integral. O nome Maria Nair da 
Silva é uma homenagem à senho-
ra que doou o terreno para a edi-
ficação da unidade. A creche está 
situada entre o centro de saúde e 
o Terminal de Integração de Ôni-
bus-TIRIO.

Hamilton e Giseli, Liliane (Supervisora da Creche Joel Rogério de Freitas), Adna 

(Diretora da Creche Joel Rogério de Freitas), Julio Maestri (Engenheiro Agronô-

mo da CEPAGRO), Rosilene (Coordenadora do projeto).

ESTRUTURA NOVA 
PARA A CRIANÇADA

Nova fachada da Creche Maria Nair.
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