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 Com modernas instalações, 
a Escola Desdobrada Municipal 
Osvaldo Galupo será entregue 
oficialmente à comunidade na 
sexta-feira, dia 14 de outubro, às 
15 horas.  A unidade foi reformada 
e ampliada com investimento de 
mais de R$ 4 milhões 276 mil.
 O prédio possui dois blocos 
interligados por escadas e rampas. 
Além disso, há um  elevador que 

também garante o acesso dos por-
tadores de necessidades especiais  a 
todos os ambientes.  Houve aumento 
do número de salas de aula, constru-
ção de biblioteca, sala informatizada, 
ginásio de esportes e espaço para 
uso das famílias do Morro do Horácio.
 A Escola tem capacidade 
para 300 crianças do ensino funda-
mental e para 48 crianças de edu-
cação infantil.

 Na biblioteca da 
Escola Básica João Al-
fredo Rohr, no Córre-
go Grande, aconteceu o 
Chá Literário, promovi-
do anualmente. O evento 
visa divulgar e dar acesso 

às informações sobre o 
acervo e as novas aquisi-
ções do setor. Zac Power, 
do autor H.I. Larry, é o 
preferido pelas crianças. 
Existe até uma lista de es-
pera para o empréstimo. 

incentivam a leitura com chá

 A leitura do con-
to “Um Chá na Casa de 
Dona Lalá” reuniu, no 
NEI Santo Antônio de 
Pádua, João Paulo, crian-
ças e familiares. Os pe-
quenos participaram do 
encontro vestidos de per-
sonagens da história. De 

acordo com as professo-
ras Ana Lúcia, Juliana e 
Tânia, foi possível cons-
tatar nos olhares e nos 
relatos dos pais o quanto 
foi gratificante participar 
de perto da vida de seus 
filhos.

Uma nova Escola para o 
Morro do Horácio

 As crianças, profissionais 
e as famílias participaram de um 
almoço de confraternização dia 1º 
de outubro. No cardápio, um ri-
soto com saladas, sucos naturais 
e espetinhos de frutas para sobre-
mesa. A festa também contou com 

apresentações de teatro e boi de 
mamão.
 Segundo Selita Hasckel, di-
retora da unidade, quase todas as 
famílias participaram do evento e 
todos os profissionais trabalharam 
em equipe para o sucesso da festa.

Festa da Família na 
CreChe abraão
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C r e c h e  u n e  crianças e pais 

 Ela tem 25 anos de ma-
gistério, dos quais 24 são dedi-
cados à Escola Básica Osvaldo 
Machado, de Ponta das Canas.  
Como alfabetizadora, seus alu-
nos se destacaram na Prova 
Floripa, um teste para avaliar 
a aprendizagem  das crianças.  
Por esses exemplos, Célia Ma-
ria dos Santos da Silva foi es-
colhida para representar os pro-
fissionais de educação da rede 
municipal de Florianópolis, em 
uma homenagem prestada pela 
Assembleia Legislativa de San-
ta Catarina. A solenidade ocor-

rerá no dia 17 de outubro, em 
Chapecó, em comemoração ao 
Dia do Professor.
 Célia Maria iniciou a car-
reira como professora substitu-
ta, no ano de 1986, na Escola 
Osvaldo Machado.  Na sequên-
cia, pela prefeitura ainda, lecio-
nou nas escolas Alfredo Rohr 
e  José do Valle Pereira. Teve 
passagem também pelo Curso 
Elementar Menino Jesus. Em 
agosto de 1988, ela foi efetiva-
da na Osvaldo Machado onde 
atua até hoje. 

Professora da rede municipal de ensino 
recebe homenagem da ALESC 
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 A Creche Irmão Celso, 
Agronômica, realizou uma 
reunião pedagógica diferente 
no dia 23/09. Com o objetivo 
de proporcionar um momento 
de descontração e cultura den-
tro da unidade, os profissionais 
assistiram a apresentações de 
mágica, dança, música e tea-
tro.
 Para Neide Andrade, 

profissional da creche, mo-
mentos como este ajudam os 
adultos a ampliar a imagina-
ção. “Com esta experiência 
trazemos outras linguagens, 
interações e brincadeiras que 
poderão ser aplicadas no dia-
-a-dia das crianças.” As reu-
niões pedagógicas na Creche 
Irmão Celso acontecem men-
salmente.

 A “Hora da paz” também foi 
celebrada no Centro de Educação In-
fantil Girassol, unidade conveniada 
com a SME. Os educadores organiza-
ram, no dia 05 de outubro, uma en-
cenação com o tema: “Em busca da 
paz”. 

 Ao final todos cantaram a mú-
sica “Quero te dar a paz”. Para Alice 
Blind, pedagoga do núcleo, o mo-
mento foi muito gratificante “Recebe-
mos elogios das crianças ‘Oh tia! Foi 
Show’, ‘Eu adorei’, ‘Tava tão lindo!”.

 Com o objetivo de en-
riquecer o repertório in-
fantil com literatura, os 
profissionais da Creche 
Elisabete Nunes Anderle, 
Barra da Lagoa, organiza-
ram um espaço para em-
préstimo de livros.
 Na sexta-feira, os pro-
fissionais distribuem as 
obras em uma mesa, para 
que as crianças façam sua 
escolha. Para o emprésti-
mo, os pequenos assinam 
uma ficha e assumem a 
responsabilidade em de-

volver a obra na segunda-feira. 

“Alfabetizar vai além de ensinar a ler e escrever. É produzir sujeitos 
que façam uma leitura da realidade para muito além das letras.”  
Célia Silva

Hora da Paz no Centro de Educação Girassol

Purinho é o nome do Mascote da Campanha Escola Promoto-
ra de Saúde – Área 100% livre de fumaça. A sugestão da Esco-
la Básica Batista Pereira recebeu pela internet 556 votos de apoio.
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