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Divulgação/Fábio Pacheco

Secretaria de Educação da Capital
inaugura escolas com inovações

Foi  inaugurada a reforma e ampliação 
da Escola Básica Intendente Arico-
medes da Silva (EBIAS), no bairro Ca-

choeira do Bom Jesus. O estabelecimento, 
agora, além da quadra de esportes descober-
ta, possui uma quadra coberta, que pode ser 
usada pelos escolares e pela comunidade.  
 Foram construídas mais cinco sa-
las de aula, que, somadas às outras 12, 
vão ajudar no atendimento de alunos que 
estão em regime de período integral. Por 
essa estratégia educacional, no contra-
turno, os estudantes têm reforço em por-
tuguês e matemática, além de oficina de 
música, aulas de futebol e karatê e parti-
cipação na manutenção da horta escolar. 
 Projeto inédito na rede municipal de 
ensino, no bosque EBIAS foram construídos 
módulos em madeira autoclavada  ( de alta 
durabilidade), incluindo decks e sala verde, 
para visitação e desenvolvimento de ativida-
des pedagógicas voltadas à natureza. O valor 
global aplicado na Intendente Aricomedes da 
Silva, que tem 607 alunos matriculados, foi 
de aproximadamente R$ 1 milhão e 100 mil.

Dois períodos na creche

Divulgação/SME

Creche Lausimar Maria Laus, 
que atende 180 crianças em 

período integral

O valor global aplicado na obra 
do EBIAS foi de aproximada-
mente R$ 1 milhão e 100 mil

 O que era uma casa de apenas duas salas com ca-
pacidade para 30 alunos, transformou-se num prédio para 
atender 180 crianças no Rio Vermelho. A Creche Lausi-
mar Maria Laus, que passou a ser responsável pelas crian-
ças da antiga Creche Muquém, foi entregue oficialmente 
à comunidade. Na obra foram aplicados R$ 1 milhão 615 
mil. O nome da unidade foi uma homenagem à catari-
nense Lausimar Maria Laus que estudou em Florianópolis 
e foi escritora, educadora e jornalista no Rio de Janeiro.
 A unidade conta com um sistema para aproveita-
mento de água da chuva para fins não potáveis. Essa água é 
usada em vasos sanitários e torneiras de jardim. Além disso, 
a  Lausimar Maria Laus possui horta, pomar e um parque in-
fantil. O empreendimento, com 1.141 metros quadrados, obe-
dece aos padrões de acessibilidade, com rampas e pisos-guia. 

 O Secretário Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz ressalta 
que “com a Lausimar Maria 
Laus, chegamos a quase 70% 
das crianças atendidas desta 
forma, ao contrário de 2004, 
quando o índice era de ape-
nas 31%”. Atualmente, de 10 
mil 674 crianças atendidas 
diretamente pela prefeitura, 
7.131 estão em tempo integral.

 O Núcleo de Educação 
Infantil Orisvaldina Silva está 
localizado na Lagoa da Con-
ceição. Com as instalações re-
formadas, o NEI irá atender 
de forma mais confortável os 
226 alunos, em período par-
cial. No empreendimento, a 
prefeitura investiu R$ 529 mil.

 Em funcionamento desde o início do 
ano letivo e contando com 10 salas de ativi-
dades, a unidade atende em período integral. 
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Divulgação/SME

Semana Municipal do Livro Infantil

A Secretaria de Educa-
ção da Capital confir-
mou para o próximo 

mês a Semana Municipal do 
Livro Infantil, que ocorrerá 
de 12 a 18 de abril.  Estão pre-
vistos lançamentos de livros, 
varal literário, diversas ofici-
nas, espetáculos musicais e de 
contação de histórias, além de 
teatro.  O SESC de Santa Ca-
tarina será correalizador do 
evento. São parceiros da ini-
ciativa a Fundação Franklin 
Cascaes, Barca dos Livros, 
Universidade Federal de San-
ta Catarina, Biblioteca Públi-
ca Municipal Profº Barreiros 
Filho e unidades educativas. 
 A Semana Municipal do 
Livro Infantil foi instituí-
da em 2010, pela lei 8.125, 
para ser realizada na sema-
na que abranger o dia 18 de 
abril, Dia Nacional do Livro 
e Dia do Nascimento do Es-
critor Monteiro Lobato. As 
escolas básicas e desdobra-
das da rede municipal de 
ensino serão contempladas 
com apresentações de es-
petáculos promovidos pelo 
SESC. Um exemplo é o “Baú 
de histórias infantis”, for-
mado por pequenos contos, 

histórias e poemas intercalados com músicas. Outra atração será “Confabulando estórias do meu planetinha”, que contempla con-
tos com reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente e o futuro dos seres vivos. E mais, “Mil horas contando histórias” e “Histó-
rias de amor II – Livros em cena”, em que diferentes linguagens, como música e dramatização, enfatizam histórias, poemas, contos.
No SESC Prainha haverá várias apresentações artístico-culturais gratuitas pela manhã e à tarde, destinadas ao público e às unidades educativas que 
realizarem agendamento de 01 a 08 de abril, pelos fones: 3229-2208 ou 3229-2209, ou pelo e-mail: teatrosescprainha@sesc-sc.com.br 
 A Praça XV de Novembro será palco de um varal literário, composto por poemas e desenhos. Estes textos serão produzidos por crian-
ças, adolescentes e profissionais das unidades educativas do município. Haverá também um varal literário na região do continente, promovi-
do pela Biblioteca Pública Municipal Profº Barreiros Filho, com produções das crianças que participarem das atividades no local durante a Semana.

Educação vai realizar Semana Municipal do Livro
O evento entra em sua segunda edição com atividades literárias e artístico-culturais

 Ao lado da Cate-
dral Metropolitana, a rua 
Padre Miguelinho será 
transformada na Calçada 
da Criança, no dia 14 de 
abril, à tarde. Nesse espa-
ço lúdico haverá oficina de 
montagem de personagens 
em argila, a partir da obra 
Brincadeiras Infantis na 
Ilha de Santa Catarina, da 
escritora Telma Piacentini. 
Serão abertas vagas para 
150 crianças, em grupos 
de 25 por unidade educa-
tiva. Inscrições com Elia-
ne, pelo fone: 3333-1323.

Calçada da Criança Seminário

 A Universidade Federal de Santa Catarina vai sediar, 
no dia 15 de abril, o 4º Seminário de Literatura Infantil e 
Juvenil “A leitura literária e a formação de leitores e media-
dores de leitura”. No evento a Professora da Universidade 
Federal do Paraná, Glória Kirinus, fará a palestra “Quando 
os poetas pensam a Educação”. O Seminário contemplará 
também a apresentação do Projeto Clube da Leitura: a gen-
te catarinense em foco, da Secretaria de Educação de Flo-
rianópolis. Inscrições: Profª Drª Eliane Debus, pelo e-mail 
elianedebus@hotmail.com, de 30 de março a 13 de abril. 

 Na Câmara Municipal de Vereadores, serão lança-
dos dois livros. “É Tempo de Pão por Deus”, de Eliane De-
bus, marcado para o dia 14 de abril, às 18 horas. Com tradu-
ção de Tabajara Ruas e ilustração de Jandira Lorenz, no dia 
18 de abril, também às 18 horas, será relançado “O Perseve-
rante Soldadinho de Chumbo”, de Hans Christian Andersen. 

Lançamento de livros
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Semana Municipal do Livro Infantil

O evento entra em sua segunda edição com atividades literárias e artístico-culturais

Frankolino

Barca dos Livros

 Mesclando teatro de animação, 
contação de história e música, o espetáculo 
Causos do Frankolino entrelaça realidade 
e ficção para levar ao público histórias do 
imaginário popular relacionadas às crenças 
e costumes da herança cultural açoriana.
 Durante a Semana do Livro, o es-
petáculo, baseado nas pesquisas do pro-
fessor e folclorista Franklin Cascaes, será 
apresentado gratuitamente no Termi-
nal de Integração do Centro (Ticen) e na 
Praça XV de Novembro. A promoção é 
da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes. A narrativa é condu-
zida pelo boneco Frankolino, manipu-
lado pela atriz e arte-educadora Andréa 
Rihl, e conta com apoio da atriz e musi-
cista Carina Scheibe, do grupo de teatro 
Jabuti de Florianópolis. Unidades edu-
cativas que quiserem participar devem 
fazer agendamento de 04 a 08 de abril, 
pelo fone 3251-6101, com Rosetenair.

 Na Lagoa da Conceição, a Biblioteca Barca dos Livros receberá estudan-
tes para sessões de leitura e narração de histórias. No local, haverá ainda Ofi-
cina de Soldadinho de Papel e grupos de conversação em inglês, francês, espa-
nhol, italiano, e alemão. Inscrições e agendamento pelo fone: 3879-3208. 
A Programação completa de Abril na Barca dos Livros pode ser conferida em 
: www.amantesdaleitura.org   e   biblioteca@amantesdaleitura.org 

 O Núcleo de Tecnologia Municipal, ligado á 
Secretaria de Educação, realizará três oficinas para 
educadores. Uma delas é sobre Histórias em Qua-
drinhos e outra a respeito de Radionovela com base 
na literatura infantil.  A terceira oficina é de Brinque-
dos Óticos. As inscrições devem ser feitas no perío-
do de 04 a 08 de abril, pelo telefone 2106-5909 ou 
pelo endereço eletrônico: ntm.pmf@gmail.com. 
 A Biblioteca Central da SME também re-
alizará oficina de Contação de Histórias, com 25 
vagas para bibliotecários, professores, auxilia-
res de ensino e auxiliares de sala. Inscrições de 
04 a 08 de abril, pelo telefone 2106-5907 ou 
pelo e-mail: sme.btcacentral@gmail.com 
O SESC – SC oferecerá duas oficinas para educa-
dores, nos dias 14, 15 e 18 de abril, a serem rea-
lizadas no Centro de Formação Continuada da 
SME Florianópolis: “Brincando com Histórias” 
e “Mãos à obra: princípios fundamentais da ma-
nipulação de bonecos”. Inscrições na Central de 
Atendimento do SESC Florianópolis. Informa-
ções: teatrosescprainha@sesc-sc.com.br
 Na Biblioteca Pública Municipal Profº 
Barreiros Filho, no Bairro de Fátima, ocorre-
rão diversas atividades: exposição de livros e 
fotos, contação de histórias, varal literário, ci-
nemateca, confecção de livros e teatro de fan-
toches. Informações pelo fone: 3324-1415.

Oficinas
Divulgação/SME

Espetáculos Culturais vão às Escolas

12 a 14 de abril - Baú de histórias infantis, com Expresso Produções
12 a 18 de abril - Era uma vez...seis, com Fabrícia Brito
12 a 18 de abril - Confabulando estórias do meu planetinha, com Marcoliva
12 a 18 de abril - Mil horas contando histórias, com Cristina Lopes 
           - Histórias de amor II – Livros em cena
Local: escolas Básicas e Desdobradas da PMF 

Eventos Para saber a programação completa visite o site: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Programação Cultural Teatro SESC Prainha

12 a 18 de abril
Dia 13 – 10h e 15h – No Dorso do Rinoceronte (música) 
Dia 14 – 10h e 15h – No Dorso do Rinoceronte (música) 
Dia 15 – 10h e 15h – No Dorso do Rinoceronte (música) 
Dia 16 – 16h e 17h – Esticando as canelas (Baú de Histórias) 
Dia 17 – 16h e 17h – Esticando as canelas (Baú de Histórias) 
Dia 18 – 10h e 15h – No Dorso do Rinoceronte (música) 
Local: Travessa Syriaco Atherino, 100 – Centro 

Espetáculo Frankolino 

12 a 14 de abril – 15h – TICEN 
16 de abril – 10h – Praça XV
18 de abril – 15 h _ TICEN 

Varal Literário

Textos das crianças, adolescentes e profissionais das unidades educativas do 
município, produzidos durante a semana de 12 a 15 de abril, nas atividades 
promovidas em cada unidade.

16 de abril - 9h às 13h

Programação Barca dos Livros 

13 de abril – 10h, 14h e 16 h – Visita das escolas à Biblioteca, com sessões de leitura e nar-
ração de histórias. (Agendamento prévio pelo fone: 3879-3208)
13 de abril – Grupos de conversação na biblioteca: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão 
e português para estrangeiros.
16 de abril – Oficina de Soldadinho de Papel (para crianças de 5 a 10 anos aprenderem a 

fazer soldadinhos de papel) 
Local: Rua Senador Ivo d’Aquino, 103, Lagoa da Conceição, frente ao trapiche

4º Seminário de Literatura Infantil e juvenil (UFSC)
“A leitura literária e a formação de leitores e mediadores de leitura”

Matutino
8h30 – Abertura – escritora e professora Eliane Debus (UFSC)

9h – Palestra: Quando os poetas pensam a Educação com a escritora e professora Glória Kirinus (UFPR)
Vespertino

13h30 – Contação de Histórias

14h – Apresentação do Projeto da SME/Florianópolis, Clube da Leitura: a gente catarinense em foco

15 h – Mesa-Redonda – Relato de Experiências de participantes do Projeto 
Clube da Leitura:
– Ana Kelly Borba – EBM Intendente Aricomedes da Silva
– Euclídia Cunha Cachoeira – EDM Praia do Forte
– Jheniffer Crummenauer e Maria Hilda Wundervald – EBM Anísio Teixeira
– Lidyani Mangrich – EBM Osvaldo Machado

– Maricéia Silva Villas Boas – EJA João Paulo
Local: UFSC- Auditório do CED  (Inscrições: Profª Drª Eliane Debus, pelo e-mail 
elianedebus@hotmail.com

15 de abril

Atividades nas bibliotecas
Biblioteca Central da Secretaria Municipal de Educação

12 de abril – Oficina de contação de histórias 

Matutino: das 8h às 12 h

Vespertino: das 13h30min às 17h30min
Inscrições: Fernanda, fone 2106-5907, e-mail: fernandaluckmann1@gmail.com 

Biblioteca Barreiros Filho 
12 a 18 de abril – das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira
Atividades diversas: exposição de livros e fotos, contação de histórias, varal literário, 

cinemateca, confecção de livros e teatro de fantoches.

Lançamento de livros
14 de abril – 18 h- É Tempo de Pão por Deus, de Eliane Debus
18 de abril – 18 h - O Perseverante Soldadinho de Chumbo! Hans Christian Andersen, traduzido por 
Tabajara Ruas e ilustrado por Jandira Lorenz.
Local: Câmara Municipal de Florianópolis - Vereadores
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*Encarte Exclusivo do Jornal O Carona

VI Concurso de Desenho e Redação da PMF já tem data marcada
Evento, cuja etapa final ocorrerá em setembro, é uma parceria entre Secretaria de Educação da Capital e Guarda Municipal

Divulgação/Editora FAMA

Primeiros socorros: professores ajudam a salvar vidas
O projeto envolve o 1º Batalhão de Bombeiros Militares e a Associação de Bombeiros Comunitários de Florianópolis

D
ivulgação/SM

E

Promovido pela Secretaria de 
Educação da Capital e Guarda 
Municipal,  o VI Concurso de 

Desenho e Redação sobre o trânsito 
vai movimentar as escolas municipais. 
Com o  tema “Trânsito é uma questão 
de educação”  a etapa final ocorrerá no 
dia 23 de setembro. O evento será reali-
zado com cerca de oito mil crianças, do 
2º ao 5º ano do ensino fundamental, de 
35 unidades educativas.
 Os estudantes do 2º e 3º ano tra-
balharão com desenho, já os do 4º e 5° 
farão uma redação a respeito do tema. 
Serão três colocados de cada grupo, tota-
lizando 12 vencedores, sendo que o pri-
meiro de cada ano receberá um notebook. 
 No mês de março os professores 
da Rede tiveram aula de capacitação sobre 
o trânsito,  com  a pedagoga Ivany Klau-
mann. O curso, que reuniu cerca de 200 
profissionais, teve duração de três horas 
e ocorreu no Instituto Estadual de Edu-
cação. Cada professor recebeu um livro, 

 
“Se essa rua fosse minha” e cartazes, que 
os auxiliarão a desenvolver o trabalho de 
forma dinâmica. Os alunos do segundo 
ao quinto ano do ensino fundamental da 
SME também receberão um livro, mas 
numa versão explicativa e interativa.
 “Esse curso vem para ins-
trumentalizar os professores para o 
trabalho do tema com os alunos. É 
importante na perspectiva de cons-
cientizar para atitudes positivas, no 
cuidado com o trânsito e na formação 
de valores e comportamentos dos ci-
dadãos”, garante Rosane Immig, Ge-
rente de Articulação Pedagógica da 
Diretoria de Ensino Fundamental.
 Para chegar aos vencedo-
res, primeiro é realizada uma seleção 
nas escolas, quando os professores 
fazem uma triagem, depois os me-
lhores trabalhos são enviados para a 
Secretaria Municipal de Educação, 
momento em que educadores e guar-
das municipais fazem a escolha final.

 Com o tema "Pedestre consciente não sofre e não causa acidentes", em 2010 o concurso foi direcionado apenas para alunos 
do 1º ao 4º ano. Os ganhadores do 1° ano foram Amanda Smyk Alves da Silva, Gabriela Ferreira de Lima Rodrigues, e Ana Júlia da Sil-
va. No 2° ano os premiados com o melhor desenho foram Yasmin Alflen da Silva, Jade Cordeiro da Silva e Érica Santana Santiago.
 No quesito redação quem levou a melhor no terceiro ano foram os alunos Gabriel Dias de Azevedo Studzinski, Bruna Henrique Matos 
e Douglas Gonzatto dos Santos. Já no quarto ano, os vencedores foram Thuany Cardoso Silva, Jady da Silva Furtado e  Laiana Bispo da Silva.

O concurso em 2010

No último dia 17, 22 e 24 de março os pro-
fissionais da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis foram capa-

citados para oferecer atendimento no caso de 
emergências ou sinistros no ambiente escolar. 
 Os profissionais vivenciaram situações de 
emergência através de exercícios práticos com 
feridos, princípios de incêndio, arrastamento 
e afogamento no meio aquático. A capacitação 
também vai oferecer informações para que to-
dos atuem de maneira preventiva, evitando no-
vos acidentes e diminuindo complicações futuras.
 O projeto é uma parceria com o 1º Batalhão 
de Bombeiros Militares e a Associação de Bombeiros 
Comunitários de Florianópolis. Desde 2006 o cur-
so já capacitou um total de 610 professores e outros 
funcionários da Educação Fundamental e Infantil.

 Os aprendizados são baseados nos fundamentos das Nações Unidas atra-
vés da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (ISDR). Para Char-
les Schnorr, assessor pedagógico e coordenador do projeto, o aprendizado 
auxilia não só no âmbito escolar: “Tais atitudes preventivas permitem a minimização das consequ-
ências de qualquer desastre, fazendo com que o maior número possível de vidas seja preservado.”
 Os professores que concluírem o curso terão a oportunidade de fazer um estágio 
nas ambulâncias do corpo de bombeiros da Capital. Eles auxiliarão em emergências de na-
turezas distintas, desde simples orientações até paradas respiratórias e fraturas expostas.
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