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A história de Laurinha: 
Inclusão na educaçãoAluna do terceiro ano do ensino 

fundamental da Escola Básica Munici-
pal Osvaldo Machado, em Ponta das 
Canas,  Laurinha Carollo tem síndrome 
de down. A professora Fabiana Florên-
cio e a auxiliar de ensino de educação 
especial Ana Caroline desenvolvem al-
gumas atividades diferentes para que a 
pequena possa aprender cada vez mais. 
Livros infantis são usados para que 
Laurinha estude contos e parlendas, 
que são rimas em versos, para divertir 
e para que a criança guarde algum con-
teúdo na memória.

Navegar é preciso

Alunos da Escola Básica Brigadeiro Eduardo Gomes, integrados 
ao projeto “Escola do Mar”, tiveram a oportunidade de explorar as 
origens e histórias da fortaleza da Ilha de Anhatomirim. O passeio pe-
dagógico foi feito a bordo de uma escuna e acompanhado pelas pro-
fessoras de história e geografia, Greyce Bressan e Marize Fernandes. 

 Alguns dos conteúdos trabalhados durante a visita abrangeram 
questões como: o Brasil no final do século XIX, a história catarinense 
e o processo e objetivo das construções das diversas Fortalezas proje-
tadas pelo Brigadeiro José da Silva Paes. Os estudantes conheceram 
as origens de Desterro, antiga denominação de Florianópolis, e tam-
bém, a Ilha de Anhatomirim como patrimônio histórico e cenário da 
Revolução Federalista (1893-1895).

Do projeto ligado a SME participam frequentemente, alunos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA (Educação para Jovens, 
Adultos e Idosos).

Cartas portuguesas 
com certeza

Para diversificar o trabalho com a 
aluna de oito anos, Ana Caroline ilus-
trou uma parlenda: “Numa casa mal 
assombrada, tinha uma bruxa malvada 
com uma faca na mão passando man-
teiga no pão”. Quando falou sobre o 
assunto com a professora, Fabiana 
teve a ideia de usar essa estratégia 
com as 22 crianças da sala de aula, fo-
cando no jogo de palavras e imagens.
Assim,  um trabalho que foi pensado 
como uma adaptação de conteúdo para 
uma aluna com deficiência tornou-se 
universal.
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Troca de cartas, remetidas pelo correio, entre alunos de Florianópolis e 
Portugal. É isso que ocorre com as crianças do 7º ano da Escola Básica Mu-
nicipal Paulo Fontes, localizada em Santo Antônio de Lisboa, e estudantes   
do 6º ano da Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra. A tarefa é 
providencial quando se trata de produção textual. É uma forma de incenti-
var a turma a construir bons textos com o auxílio da imaginação, coesão, 
coerência e beleza.  É importante também para a integração de crianças en-
tre povos distantes por meio de intercâmbios culturais e de informações de 
interesse estudantil. O trabalho é realizado em conjunto com as professoras 
de geografia e de história, Terezinha Henckemaier e Josiane Zimmermann 
Vidal.  

A proposta teve como motivação manter o contato entre as duas escolas 
após a conclusão do E-Cultura, projeto no qual as duas instituições se co-
municavam através de vídeo de apresentação e videoconferência. Mariley  
Makufka, auxiliar de tecnologia, conta que pelo vídeo de apresentação, os 
dois lados mostram o seu ambiente escolar e sua cidade,  e pela videoconfe-
rência há uma conversação entre as turmas.

Laurinha prova que respeito à diversidade no ensino gera inclusão. 
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