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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Projeto sobre folclore ensina crianças a cultivarem 
tradições de Florianópolis e do Brasil

Na data de 22 de agosto é comemo-
rado o dia do folclore, que é o conjunto 
das tradições, lendas, canções e cos-
tumes populares de cada país. Pensando 
nessa temática, o Núcleo de Educação 
Infantil (NEI) Praia dos Inglese  criou o 
“Projeto Folclore”, com o objetivo de 
ensinar as crianças desde cedo sobre 
a importância da cultura.

A iniciativa apresenta, aos peque-

nos, brincadeiras como amarelinha e 
pula corda, além da culinária, danças 
e festas, em especial de Florianópo-
lis, mas também do restante do país. 
Com isso, as coordenadoras do pro-
jeto, Maria Isabel Cabral e Rita Garcia 
de Araújo, pretendem que as crian-
ças, a partir da vivência da cultura 
local, aprendam sobre as diversas 
culturas brasileiras.

O projeto “Batucando com a 
princesa: um encontro do samba 
com as brincadeiras infantis”, de-
senvolvido pela professora Marcia 
Theodorico Mezzomo, da Creche 
Morro da Queimada, foi selecio-
nado no 5º Prêmio Educar para 
a Igualdade Racial do Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades – CEERT.

Os 16 trabalhos selecionados na 
categoria Professor irão compor 
uma publicação que tem como 
objetivo divulgar, nacionalmente, 
iniciativas educacionais bem-suce-
didas de promoção da igualdade 
etnicorracial .

O projeto desenvolvido com 
as crianças da unidade também 
teve a participação das professo-
ras Adriana Maria Cardoso, Leila 
Andrade Dias, Regina Lacerda e 
Rosicléia dos Passos.
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O famoso escritor e avia-
dor francês Antoine de Saint-
Exupéry, autor de “O pequeno 
príncipe”, em viagem à Flori-
anópolis fez amizade com o 
pescador ilhéu, Manoel Rafael 
Inácio, o Deca, entre os anos 
de 1929 e 1930. Essa história 
é retratada no livro “Deca e Zé 
Perri”, escrito pelo filho do pes-
cador, Getúlio Manoel Inácio.

Nesse contexto, o NEI 
Vargem Grande, em par-
ceria com a Escola Básica 
Municipal Albertina Ma-
dalena Dias,  fiz no dia 
17 de agosto a exposição 

sobre Saint – Exupéry. Na 
ocasião, Getúlio expôs seu 
acervo de fotos, objetos, filmes, 
livros, reportagens de jornais 
e revistas referentes ao avia-
dor para todas as crianças 
do NEI e, ainda, para as 
crianças e adolescentes 
da escola.  Além disso, o 
escritor de Florianópolis 
falou a respeito da época 
em que o francês visitava 
o Campeche. O aluno da 
sétima série, Gabriel Junior 
Barros, tocou violino, mes-
mo instrumento apreciado 
e tocado por Exupéry.

Exposição sobre Saint-Exupéry é apreciada por crianças e adolescentes

Estão abertas as inscrições para o 
curso gratuito de prevenção ao uso 
de drogas para educadores de esco-
las públicas promovido pelo SENAD, 
Ministério da Justiça e Ministério da 
Educação e executado pela UnB – 
Universidade Federal de Brasília. 

São 25 mil vagas para os profis-
sionais de escolas públicas de todo 
o país. A meta é capacitá-los para o 
desenvolvimento de programas de 
prevenção do uso de drogas e outros 
comportamentos de risco no con-
texto escolar. No final do curso, os 
participantes receberão certificado de 
Extensão Universitária de 180 horas.

Os interessados devem se inscrever 
até o dia 6 de setembro no site:   
www.cursoeducadores.senad.gov.br
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A partir deste ano, a 
Gerência de Formação 
Permanente, da SME, 
conta com a atuação de 
um tradutor e intérprete 
da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) em eventos 
em que estão presentes os 
professores surdos que tra-
balham nas unidades esco-
lares do município. Trata-se 
de Mauren Medeiros Viera, 
que atua há 14 anos na 
área, e que é professora de 
Educação Especial.

Nos estabelecimentos de 
ensino, essa profissional 
vem atuando em reuniões 

pedagógicas, como forma 
de possibilitar a participação 
do professor surdo nas dis-
cussões que são realizadas, 
principalmente, sobre a rotina 
e planejamento dos docentes. 
Para solicitar os serviços de 
tradução e interpretação em 
LIBRAS, nas atividades pro-
movidas pelo ensino funda-
mental, educação infantil e 
pelo órgão central, o contato 
deverá ser feito na Gerência 
de Formação Permanente, 
nos telefones 2106-5922 e 
2106-5920 ou pelo e-mail 
formacaopermanente@
gmail.com.

Prevenção ao uso de DrogasServiço de tradutor e intérprete de Libras 
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Batucando com a Princesa
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O acervo é composto de fotos, objetos, filmes, livros, 
reportagens de jornais e revistas  referentes ao aviador

Crianças no NEI Praia dos Ingleses durante atividade do projeto

Visita do presidente da escola de samba “Prtegidos da Princesa”


