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 As reuniões de pais no 
Núcleo de Educação Infantil 
Maria Salomé, no Sambaqui, 
não são mais as mesmas. A di-
reção, profissionais e pais têm 
se empenhado em proporcio-
nar momentos mais agradá-
veis e descontraídos. A ideia 
consiste em fazer do evento 
um encontro com toda a co-
munidade escolar, buscando 
diversificar as propostas. 

 Na primeira reunião, 
houve a apresentação tea-
tral “Chapeuzinho Vermelho”, 
cujo objetivo foi mostrar o co-
tidiano da educação infantil. 
Ainda no primeiro encontro, 
ocorreu a narrativa “Se crian-
ça governasse o mundo”; O 
exercício propôs aos adultos 
enxergarem o mundo com a 
sensibilidade infantil. Já na 
segunda integração, houve 
sessão de cinema.

 Brincar, divertir-se e apren-
der. Isso as crianças e adolescentes 
das creches e escolas de Florianó-
polis já costumam fazer, no entan-
to agora poderão praticar ainda 
mais. É que a Secretaria de Educa-
ção do município investiu mais 
de R$ 620 mil em parques infantis, 
material esportivo e livros. Uma 

das unidades contempladas foi o 
Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
dos Ingleses, na última semana. O 
NEI atende cerca de 420 crianças.
Até o final do mês de outubro 
todas as unidades receberão os 
novos livros e materiais esportivos. 
Ao todo serão 27.804 estudantes 
da rede que serão beneficiados. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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 No mês de agosto, a co-
missão que articula o Projeto 
Horta Escolar, no NEI Judite 
Fernandes de Lima, no bairro 
João Paulo, organizou a gincana 
do lixo.
 Com esta proposta, as 

crianças tiveram a oportunidade 
de separar o lixo reciclável, tra-
zido pelas famílias, e depositá-lo 
nos baldes coloridos específicos 
para esse fim, adquirindo, dessa 
forma, consciência ambiental.

Gincana do lixo

  A Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópo-
lis já possui os finalistas do 
Primeiro Concurso de Dese-
nho e Redação sobre o Avaí 
e Figueirense. O evento reu-
niu mais de 15 mil alunos do 
ensino fundamental. Os ma-
triculados na sexta, sétima 
e oitava séries se dedicaram 
a escrever a respeito dos ti-
mes de futebol da Capital, 
enquanto os demais fizeram 

ilustrações.
 Como prêmio, por unidade escolar, a turma dos vencedores irá 
assistir a uma partida do campeonato brasileiro do Leão ou do Furacão 
do Estreito. Para ver os desenhos e redações acesse: www.pmf.sc.gov.
br/entidades/educa

Avaí e Figueirense são temas 
em concurso de escolas  
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Reunião de pais

No teatro Chapeuzinho Vermelho, o objetivo foi mostrar o cotidiano da educação 
Crianças do NEI Ingleses receberam as primeiras unidades

Esporte e cultura para crianças e  
alunos da rede de ensino da  

Capital
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 A alimentação dos pequenos na Creche Municipal 
Marcelino Barcelos Dutra, que atende 49 crianças de 2 
a 6 anos, no Ribeirão da Ilha, ficou muito mais divertida 
com o projeto Dança do Refeitório. Na hora do almoço, 
um quadro é preenchido com o nome de cada criança, 
que mais tarde será associado a uma fruta, entre elas 
banana, abacaxi, laranja e uva. Com o intuito de ilustrar 
e tornar a alimentação mais prazerosa, os profissionais 
realizam um sorteio , logo após os pequenos se dirigem 
às mesas coletivas, que possuem as mesmas frutas do 
mural.  Como em uma dança, a cada dia os alimentos 
mudam de lugar no painel.

Dança do Refeitório

 A creche Joel Rogério de Freitas participou da cam-
panha escola promotora de saúde - área 100% livre de fu-

maça. A professora 
Eliane Malaquias 
se fantasiou e vi-
sitou as crianças. 
Todas participa-
ram com entusias-
mo e comentários. 
O nome escolhi-
do pelas crianças 
foi Saci Saúde.

 Alunos da 4ª série da Escola Ado-
tiva Liberato Valentim do bairro Costeira 
conheceram o Quartel Central do Corpo 
de Bombeiros de Florianópolis na quinta-
feira, 25 de agosto. Esta visita, coordena-
da pelo professor Charles Schnorr da Di-
retoria de Ensino Fundamental, faz parte 
do projeto “Todos contra as queimadas”, 
que ocorre na unidade em parceria com a 
Eletrosul. 

 Os alunos foram recebidos pelos 
sargentos Lenoir e Luciano, que real-
izaram a mediação e orientação da visita 
de campo, além de demonstrações com 

viaturas do quartel. Os bombeiros respon-
deram várias perguntas elaboradas pelos 
alunos, além de explicarem as principais 
necessidades e dificuldades da corpora-
ção. 

 Ao final, os alunos e os educado-
res Adelir, Vilson e Clair agradeceram a 
receptividade e oportunidade de conhecer 
um pouco mais das atividades dos Bom-
beiros. 

 Foi sancionada pelo 
prefeito Dário Berger, a lei  
8673, que destina a data de 
8 de setembro para a Promo-
ção da Alfabetização e Edu-
cação de Jovens e Adultos. O 
objetivo é difundir e ampliar 
a importância do melhora-
mento dos investimentos e a 
participação de forma solidá-
ria em ações pela Alfabetiza-
ção e Educação de Jovens e 
Adultos – EJA.
 A SME possui 13 nú-
cleos da EJA, são aproxi-
madamente 1.172 pessoas 

matriculadas. O curso está 
organizado em Primeiro Seg-
mento e Segundo Segmen-
to. O primeiro seguimento é 
equivalente à alfabetização 
e ao antigo primário, que vai 
do primeiro ao quarto ano do 
ensino fundamental, e o Se-
gundo Segmento abrange do 
quinto ano a oitava série. To-
dos os alunos têm aulas e ofi-
cinas de espanhol. Existem 
núcleos tanto na Ilha de San-
ta Catarina, como no Conti-
nente.

Dia anti tabagismo na  
Creche Joel 
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Município institui o Dia da Promoção da 
Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos

Crianças explicam à boneca os perigos do fumo.

Trabalho com bonecos auxilia na identidade 
das crianças no NEI Anísio Teixeira

 As crianças do Grupo V, que 
possuem de 4 a 5 anos, do Núcleo de 
Educação Infantil, vinculado à Esco-
la Anísio Teixeira realiza desde o iní-
cio do ano as atividades do Projeto 
“Identidade”. O objetivo é conhecer 
melhor as crianças e suas famílias.
 As professoras Daniella Lessa, Flá-
via Heinz, Rosamar Lemos e a auxiliar de 

ensino Deise Rios tiveram a ideia de con-
tornar cada criança em papel pardo, fa-
zendo boneco conforme os tamanhos.
 Os pequenos levaram para casa 
os bonecos para enchê-los e enfeitá-los, 
características da própria criança, como 
cor de cabelo, olhos e até a roupa. 

O próximos passos serão nomear os bonecos e inventar suas 
preferências.
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