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A biblioteca Concília Araújo faz parte 
do Núcleo Municipal de Educação Infantil 
Otília Cruz. Além de proporcionar a alegria 
da criançada, a literatura infantil incentiva 
na formação do hábito da leitura. Recém-
inaugurado, o espaço conta com mais de 300 
livros de literatura infantil. Coleções como: 
Fantoche Divertido, Mundo dos Bebês e 
Espiando, são apenas alguns dos exemplares.  
Levadas pelas professoras, elas fazem 
a leitura dos livros e usam fantasias 
que ficam expostas em uma arara, 
criando as dramatizações das histórias.
O nome é uma homenagem à 
professora Concília Araújo, que 
faleceu em 2007, aos 32 anos. 

NEI OTÍLIA CRUZ 
GANHA BIBLIOTECAD
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No Núcleo Municipal  de 
Educação Infantil (NEI)  
Armação,   crianças, 
entre dois e três anos,  
escolheram animais para 
representar o nome delas. 
Para ilustrar a aula, as 
professoras Rosângela 
e Rúbia apresentaram à 
turma uma estrela-do-mar. 
A estrela  foi utilizada  para 
trabalhar os números e 
também a coordenação 
motora através de pintura. 
Após a elaboração do 
desenho do animal, o 
material  foi colorido.

ESTRELA-DO-MAR É TEMA NO NEI ARMAÇÃO

A Escola Desdobrada Costa 
de Dentro, no Pântano do 
Sul,  realizou uma caminhada 
com as crianças do 1° e 2° 
ano até a pousada Sítio dos 
Tucanos, localizada entre o 
verde dos morros e o azul 
do mar, incorporada à Mata 
Atlântica, intocada da região. 

A caminhada foi em 
comemoração à Semana da 
Saúde na Escola. As crianças 
foram com cinco funcionárias da 
escola e uma agente de saúde 
do Centro de Saúde do bairro.

CAMINHADA ECOLÓGICA
Tambores, frigidei-
ras, colheres. Tudo 
que produz som 
foi estrategica-
mente instalado 
na parte externa 
da Creche Celso 
Pamplona, no Jar-
dim Atlântico. O 
espaço foi batiza-

do de Parque Musical. A ideia foi das professoras Márcia 
e Mara com apoio dos demais profissionais da unidade. 
O parque pode ser explorado por todas as faixas etárias.

PARQUE MUSICAL

Nascida em Florianópolis, Concília Araújo, 
era apaixonada por crianças e decidiu ser 
professora desde muito cedo. A educadora 
trabalhou nas creches municipais: Irmão 
Celso, Joaquina Maria Peres, Dona Cota, 
Chico Mendes e no Núcleo Municipal de 
Educação Infantil Coqueiros. Também 
fez parte da 
Diretoria de 
E d u c a ç ã o 
Infantil (DEI), 
da Secretaria 
Municipal de 
E d u c a ç ã o , 
como assessora 
p e d a g ó g i c a . 

HOMENAGEM

Atividade foi realizada com 
crianças de dois a três anos

Instrumentos foram espalhados 
pelo parque

Criançada visitou o Sítio dos Tucanos
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Concilia   faleceu em 
2007

O espaço conta com mais de 300 livros de literatura infantil
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A Creche Anna Spyrios Dimatos,na Tapera, promoveu o frutinique, 
um piquenique com frutas.  A ação foi originada a partir do projeto 
“Entre princesas e super heróis: uma fascinante aventura pelos contos 
infantis”, no qual a criançada entra em contato com diferentes histórias. 
Eles conheceram Malaika, princesa africana que mora na floresta e 
é filha de elefantes, que pegam frutas nas árvores para alimentá-la. 
Foi daí que surgiu a ideia do Frutinique. A criançada pôde 
ser o pai de Malaika e colher frutas para os colegas. 

FRUTINIQUE

Um dos mais novos integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) 
e vencedor do Prêmio Jabuti, em 1995, de Melhor Reportagem, Zuenir 
Ventura, foi presenteado pelo secretário de Educação, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, e pela coordenadora do projeto Floripa Letrada, Maria Rosania 
Tomaz, com o livro “Uma Ilha de Leitura”. A obra, de Felipe Matos, trata 
do surgimento de leitores desde a  antiga Freguesia de Nossa Senhora 
do Desterro, atual 
Florianópolis,  até 
a  primeira metade 
do século 20. Isto é 
feito com relatos das 
tipografias, livrarias, 
livreiros e livros da 
época.  O jornalista 
e escritor foi o 
homenageado do 
Festival e Fórum da 
Leitura, que ocorreu 
na capital catarinense. 

ZUENIR VENTURA RECEBE LIVRO E 
CONHECE O FLORIPA LETRADA

Foi realizado na sede do Conselho Comunitário de Capoeiras o Primeiro Encontro de Estudantes 
Haitianos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A proposta foi integrar os estrangeiros 
que fazem parte do Curso de Língua Portuguesa oferecido pela Secretaria de Educação. Houve 
troca de experiências, além de entretenimento envolvendo canto, dança e recital de poesia.

ENCONTRO EJA

A SME lançou o concurso de desenho para o folder 
do X Ecofestival. O tema é  “Educação Sustentável: 
uso consciente dos recursos naturais” e podem 
participar alunos da Rede Municipal de Educação 
Infantil, Fundamental e EJA. Os desenhos devem 
ser coloridos e feitos manualmente. No verso deverá 
constar, a lápis, o nome completo do participante, 
idade, ano e unidade educativa. As produções 
deverão ser encaminhadas para a Gerência de 
Programas Suplementares até o dia 16 de junho.  

CONCURSO DE DESENHO

As crianças da Creche Jardim Atlântico, no Jardim 
Atlântico, colocaram a mão na massa e ajudaram 
a preparar um prato diferente para o lanche. A 
receita escolhida foi nhoque com molho de frango 
ou carne moída e queijo ralado. Acompanhadas das 
professoras e profissionais da cozinha e limpeza, 
tiveram a oportunidade de participar do processo 
de produção, misturando a batata, trigo e ovos. 

PEQUENOS COZINHEIROS

Foi montado um piquenique com bananas, maçãs, 
peras, uvas, goiabas e mamões, romãs e jabuticabas

Desenho selecionado na última edição

Pequenos ajudaram  no preparo da receita escolhida

Houve a execução do 
Hino Nacional do Haiti
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Zuenir Ventura, Rosânia Tomaz e secretario de 
Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz


