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Livros  e  festa lembram Monteiro Lobato
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Alunos interpretam livro para séries iniciais da escola. 

Caminhão do Guga e SESC na 
ED Costa de Dentro

Dedoche e cinema 
na EBIAS

Teatro encerra a Semana 
na ED Retiro da Lagoa
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SEMANA Livro MuNicipAL do infantil

 Na Escola Desdobrada e NEI Vinculado Costa de Dentro a 
Semana do Livro teve um atrativo diferente. Acontação de histórias 
aconteceu no caminhão do Guga e do SESC, que fez uma visita à 
unidade. O caminhão é uma biblioteca itinerante sobre rodas. Os 
pequenos puderam escolher os livros e desfrutar o momento ao ar-
livre em uma atividade diferenciada de leitura.

Na Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva, Cachoeira 
do Bom Jesus, os estudantes dos 5º anos montaram uma oficina de 
dedoche, um tipo de fantoche para os dedos. A  unidade também 
ofereceu um cinema com pipoca para os alunos do 1º ao 5º ano 
e contação de histórias para os alunos do 1º ao 4º ano. A leitura 
também foi estimulada com a participação de todos, no dia da troca 
e doação de livros infantis.

 Envolvidos com a Semana Municipal do Livro Infantil, o grupo 
GVI e as professoras Maria Aparecida e Franciele pautaram suas ativi-
dades na leitura dos capítulos de A Casa Sonolenta, de Andrey Wood. 
A literatura infanto-juvenil conta a história de uma casa onde todos 
viviam dormindo até aparecer uma pulga para acabar com o sossego. 
Em cada dia da semana um capítulo da obra era contada ao pequenos. 
No final, as 21 crianças da turma apresentaram uma dramatização para 
todos da unidade, encerrando o evento.

 A Creche Monteiro Lobato 
esteve em festa no dia 18 de abril. 
As famílias foram recepcionadas 
por Emília (professora Juliana), 
Rabicó (prof.ª Jamira) e Cuca 
(profª. Luana), celebrando o 
dia do aniversário de Monteiro 
Lobato e Dia Nacional do Livro. 
As crianças que chegavam 
ganhavam balões do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo, obra marcante 
do escritor. Enquanto os pequenos 
reconheciam os personagens, para 
alguns pais este foi um momento 
de resgate da infância. Na creche 
também houve varais de livros 
e contação de histórias. Além 
disso, todos os alunos da unidade ganharam obras de literatura doadas 
pelo Banco Itaú, através do Projeto “Ler Faz Crescer”.

 Na EBM João Gonçalves Pinheiro, as atividades da Semana 
Municipal do Livro promoveram a integração dos alunos em torno da 
leitura. Os estudantes da 8ª série foram os responsáveis por fazer a contação 
de histórias para os alunos dos anos iniciais. Eles se caracterizaram como 
os personagens do livro de Julia Donaldson, O Grúfalo. 
 Já, os alunos do 2º ano mostraram seus trabalhos na exposição 
literária, baseados nos poemas do livro Arca de Noé, de Vinícius de 
Moraes. E a turma do 4º ano elaborou uma exposição literária, onde 
alunos da escola puderam ver trabalhos de expressões faciais inspirados 
nos elementos das histórias em quadrinhos. Na parede, por trás do varal, 
estavam cartazes com onomatopeias e tirinhas criadas pelos alunos. 

Leitura e exposições na 
João Gonçalves Pinheiro

Especial unidades de Educação da SME
na 3ª
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 O Ministério da Educação está realizando a distribuição 
dos livros relativos ao Programa Nacional do Livro Didático para 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 O material deverá ser entregue a cada um dos alunos e 
educadores da rede municipal de ensino.  A novidade fica por conta 
da propriedade dos livros. As obras distribuídas serão de posse 
definitiva do estudante, sem a necessidade de devolução após o 
período letivo. O conjunto entregue aos alunos será composto 
pelo livro Brasil Alfabetizado, em volume único, e pelas coleções 
Primeiro e Segundo Segmento do Ensino Fundamental, composta 
de obras das demais unidades curriculares.

Formação para Educação Infantil

Inicia no dia 05 e vai até o 
dia 25 de maio a 14ª Campanha 
Nacional de Vacinação Contra a 
Influenza, para o combate ao vírus 
da gripe. Tem direito à imunização 
gratuita: idosos com mais de 60 anos, 
trabalhadores da saúde, indígenas, 
gestantes e crianças de seis meses a 
menores de dois anos. A estimativa 
é vacinar 7.853 meninos e meninas 
com essa idade na campanha. Para 
tanto, as Secretarias Municipais 
de Saúde e Educação ressaltam a 

importância de que professores e 
diretores da Rede Municipal de 
Ensino divulguem, junto aos pais 
dos alunos que correspondem a 
essa faixa etária, a necessidade 
de participar da imunização dos 
pequenos. Mesmo crianças já 
vacinadas em campanhas anteriores 
devem ser vacinadas novamente. 
Vale lembrar que a carteirinha de 
vacinação em dia é requisito básico 
para matrícula e rematrícula na 
RME.

Foto: Zeca Trindade.

Campanha de Vacinação 

Projeto Educando com a Horta 
Escolar e a Gastronomia promove 

encontro 

 A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis será um 
dos polos para uma formação nacional do projeto Educando com a 
Horta Escolar e a Gastronomia. No encontro, estarão reunidos na 
Capital representantes de 25 municípios de Santa Catarina. A abertura 
acontecerá no dia 7 de maio no auditório do Conselho Regional de 
Contabilidade. O encontro se estenderá até 11 de maio.
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Livros gratuitos e permanentes 
para EJA

 Nos dias 9 e 13 de abril, a Diretoria de Educação Infantil 
(DEI)deu início à Formação Continuada de 2012, envolvendo 
mais de 1.700 profissionais, entre professores, auxiliares de 
sala, diretores e supervisores.   Com base nas Diretrizes 
Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Florinópolis, discutidas em 2010 e 2011, 
essa formação buscou aprofundar cada um dos Núcleos de Ação 
Pedagógica para subsidiar os professores no seu planejamento e 
em  todas as ações educativo-pedagógicas que são desenvolvidas 
com as crianças nas unidades. Para essas discussões, foram 
convidados professores de diferentes áreas do conhecimento, 
como matemática, geografia, artes, etc. Essa formação irá ampliar 
o conhecimento dos professores, qualificando-os cada vez mais 
para a educação das crianças sob os cuidados da DEI.

Professores participam de cursos e atividades teatrais. 


