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Bullying em cena
Rosalvo é um jardineiro com paralisia parcial do corpo. Ele cultiva flores de 

todos os jardins da cidade. Discrimidado, sofre com perseguições vindas de um 
pulgão. A história muda, quando o inseto cai acidentalmente e fica na mesma 
condição que Rosalvo. 

O espetáculo, que trata sobre bullying, foi apresentado para alunos do pri-
meiro ao sexto ano da Escola Básica Maria Tomázia Coelho, no Santinho, pela 
equipe “Jardins Falantes”. 

Depois da peça, as crianças interviram relatando as más experiências que so-
freram devido a alguma dificuldade para aprender ou se relacionar. Além disso, 
expuseram suas opiniões a respeito dos atos de violência psicológica. 

Segundo a diretora da escola, Liziane Díaz Farias, a abordagem de uma te-
mática que nunca se esgota é trabalhosa, mas rende lições de respeito e perdão. 
As próprias crianças repensaram seu comportamento perante às diferenças, físi-
cas ou psicológicas.

A Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro, no 
Rio Tavares, realizou um mutirão solidário com o intuito de 
conscientizar e valorizar atitudes positivas. Nova vida a mu-
ros e paredes com cores alegres, poda e plantio de diversos 
tipos de plantas, limpeza e manutenção da horta escolar, e 
coleta de lixo, foram algumas das ações do evento. 

Os trabalhos, em parceria com os familiares, alunos e 
profissionais da educação resultaram em um ambiente mais 
agradável. De acordo com a diretora da escola, Rosinete dos 
Santos, houve um maior contato e integração da comunida-
de com a instituição escolar. Promover gestos amigáveis, de 
acordo com a professora dos anos iniciais, Daniela Guse We-
ber, também foram os objetivos do evento.

Um por todos e 
todos por um

Exemplo de acessibilidade

Secretário de Educação Rodolfo Pinto da Luz e Prefeito César Sou-
za assinam termo de compromisso.

Alunos da educação fundamental se entretêm com peça teatral.

Alunos, familiares e profissionais da escola dão nova 
vida aos muros e fazem a poda e o plantio de mudas.
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O Ministério Público de Santa Catarina apontou a rede municipal de ensino como um 
exemplo a ser seguido em esforços para diminuir as barreiras arquitetônicas. A maioria 
dos estabelecimentos oferece condições de acessibilidade a pessoas com deficiências ou 
mobilidade reduzida. As novas construções, ampliações ou reformas são contempladas 
com rampas, corrimãos e  banheiros adaptados. Há os pisos podotáteis, que orientam o 
deslocamento de  deficientes visuais e servem como alerta em relação a perigos e obs-
táculos.

O poder municipal assumiu o  compromisso com o PMSC de eliminar até 2020 as 
barreiras restantes em escolas, creches e núcleos de educação infantil. Para tal fim, assi-
nou um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, entre as partes. 
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Livre acesso aos livros
A  Creche  Municipal  Vicentina  Maria  da  Costa  Laurindo,  na Var-

gem  Pequena,  inaugurou  a  Biblioteca  do  Corredor,  espaço  de uso  
comum  que  visa  promover  a  integração  entre  as  crianças  e delas 
com os adultos através da exposição de livros em estantes. A proposta 
desse espaço faz parte da decisão da unidade de ampliar a  possibilidade  
de  exploração  da  garotada  a  outros  brinquedos  e linguagens,  como  
a  leitura,  pintura  e  desenho,  além  do  parquinho. As  crianças  terão  
acesso  às  obras  sem  precisarem  da  supervisão dos professores.

Como  a  Biblioteca  Corredor  será  “palco”  de  contação  de histó-
rias,  foi  realizada  a  encenação  de  um  caso  de  duas  crianças que  se  
desentendem  devido  a  um  livro  e  acabam  rasgando-o. De  repente,  
aparece  uma  bruxa  que  os  conscientiza  quanto  à importância  do  
manuseio  adequado  do  material  e  da  paciência  e respeito  no  mo-
mento  em  que  coleguinhas  estiverem  lendo  algo desejado  por  outra  
pessoa.  As  interpretações  foram  feitas  pelo supervisor  Fábio Tomaz 
Alves e pelos professores Elias Casemiro Dutra Fernandes e Aparecida 
Oliveira do Amaral.

Pintura do muro, manutenção da horta e plantio de árvores e 
flores foram algumas das atividades realizadas na “Festa da Famí-
lia”, promovida pela Escola Básica Municipal Maria Conceição 
Nunes, no Rio Vermelho. O evento foi instituído com o objetivo de 
incentivar uma melhor integração da comunidade com o ambiente 
escolar.

A parceria com o programa Escola Aberta possibilitou a prática 
de esportes, como vôlei e futebol, e a de lutas, como jiu-jitsu e tae-
-kwon-do. Familiares, alunos e profissionais participaram juntos 
desses momentos lúdicos e dos trabalhos de revitalizações, assim 
como da elaboração do lanche coletivo.

Para a professora dos anos iniciais da instituição, Marlene Ro-
cha Backes, o evento serviu para despertar o sentimento de cuida-
do com a escola.

Festa da Família na Escola

As escolas e creches da Secretaria de Educação 
de Florianópolis entrarão na luta contra a Dengue. 
Para conscientizar a população, os alunos vão se tor-
nar agentes mirins. O projeto faz parte do Programa 
Saúde na Escola (PSE), com parceria da Vigilância 
Epidemiológica Municipal, e tem como principal ob-
jetivo envolver a criançada em um ato de cidadania.

Os professores serão orientados pela equipe da 
Secretaria de Saúde. Posteriormente cada escola cri-
ará estratégias de ensino a respeito da proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, medidas preventivas e de 
combate.

As propostas para trabalhar o conteúdo com os 
alunos de diferentes idades englobam jogos, criação 
de contos, crônicas e poemas. As crianças farão a fis-
calização do espaço escolar. Depois farão visitas do-
miciliares nos bairros aconselhando os adultos como 
eliminar os criadouros limpando piscinas infláveis e 
caixas de água. Também ensinarão a tampar vasilhas, 
tanques e latas, assim como trocar a água dos vasos 
de plantas.

As unidades educativas e alunos receberão o certi-
ficado de “Agente de Combate à Dengue”.

Combate à dengue

Protetores ambientais ajudam no planejamento 
e organização ambiental da escola.

Comunidade ajuda na revitalização 
do muro escolar.

Encenação realizada pelos profissionais da creche na inuguração da Biblioteca do Corredor.
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