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A garotada da Escola Básica Municipal Maria Tomázia da Silva, no Santinho, 
participou de um encontro com a escritora catarinense Maria de Lourdes Krieger 
Lock, autora da obra “Um amigo Muito Especial”. Os estudantes trabalharam 
o livro na sala de aula e ficaram envolvidos com o personagem Lauro, que ao 
lado da mãe e da avó vive de maneira simples e repleta de saudades do pai 
que os abandonou. No entanto, tudo começa a mudar quando ele encontra um 
amigo diferente, mas acima de tudo, especial. Ao conversarem sobre a narrativa 
os estudantes tiraram dúvidas e comentaram os trechos da obra que mais 
gostaram. Maria de Lourdes também falou sobre a jornada que traçou no mundo 
da literatura.

UM AMIGO MUITO ESPECIAL

Na sala de jogos e leitura da EBM Donícia 
Maria da Costa foi implantado o Projeto 
MindLab ou Mente Inovadora, que atende 
os alunos de 1º ao 5º ano. As brincadeiras 
foram iniciadas pelo grupo MindLab em 
Israel em 1994 tendo como objetivos o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
sociais e emocionais por meio de jogos 
de raciocínio lógico, transformando o 
aprendizado para a vida. Quem coordena o 
projeto na unidade é a professora Tomazia 
Lino. A educadora Juliana Silva adaptou 
as brincadeiras para as crianças com 
necessidades especiais.

MINDLAB

Aconteceu no Centro de Educação 
Continuada da Secretaria de Educação 
o 7º Encontro Presencial da Formação 
de Gestores em Rede. O evento teve 
como público os diretores das unidades 
escolares e coordenadores dos núcleos 
de Educação de Jovens, Adultos e Idosos- 
EJA. O palestrante foi  o professor doutor 
Silvio Gallo, da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). A próxima edição 
está marcada para o dia 12 de novembro.

FORMAÇÃO DE
GESTORES

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), 
em parceria com o  Comitê Impulsor da Marcha 
das Mulheres Negras em Santa Catarina - 
Marcha Catarina, realizou a  EJA - Afro-Talentos. 
Os estudantes do núcleo  Norte II entoaram canções  autorais 
deles, além de terem apresentado um número de dança. A 
EJA Centro I Matutino e Norte II ficaram responsáveis por  uma 
exposição de trabalhos e fotos. A EJA Centro II igualmente 
participou do evento  com trabalhos manuais. A EJA Centro 
I Noturno se fez presente com uma apresentação musical.
Estiveram envolvidos na organização a coordenadora da EJA 
Centro I Matutino, Carina Santiago dos Santos, com suporte 
dos professores desse núcleo; bem como Sônia Carvalho, 
gerente de Educação Continuada da Secretaria de Educação 
de Florianópolis;  Daniel Berger, chefe do  Departamento 
da EJA; e  de Iara Proença, coordenadora da EJA Norte II.

AFRO-TALENTOS
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Evento foi realizado na Escola Silveira de Souza no dia 22/10

A escritora catarinense conversou 
com os alunos do 4º e 5º anos

A iniciativa propõe o uso de jogos no ensino O tema do encontro foi “Conhecimento e 
aprendizagem: desafios para educar”  

A criançada de até um ano de idade da 
Creche Poeta João da Cruz e Sousa recebeu 
a visita da garotada de cinco anos para 
uma contação de histórias.  A professora 
Fabiana Moreira leu o livro “Coco Louco”, 
de Gustavo Luiz e Mig. A obra acompanha 
um macaco que é atingido por cocos que 
caem das árvores. No total, 30 crianças 
participaram da atividade, que contou com 
a colaboração das professoras Franciane e 
Mari, professora auxiliar Raquel e a auxiliar 
de sala Neoci.

COCO LOUCO

Livro relaciona imagens com palavras e 
ajuda no processo de alfabetização
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Como parte da 3ª Semana do Servidor, o coral 
da Escola Básica Municipal Luiz Cândido da Luz, 
localizada na Vargem do Bom Jesus, se apresentou 
no prédio da Prefeitura de Florianópolis, na Rua 
Conselheiro Mafra. Quarenta e oito integrantes do 
grupo entoaram canções como “Fico assim sem 
você”, “Rancho de amor à Ilha” e três composições 
do coordenador da iniciativa na unidade e 
maestro, Jackson Cardoso. São elas: “Música 
da escola”, “Gentileza” e “Floriu o Garapuvu”.

MÚSICA NA SEMANA 
DO SERVIDOR

O secretário de Educação Rodolfo Joaquim Pinto 
da Luz participou de seminário realizado em 
Brasília pela Câmara dos Deputados para debater a 
formação e os planos de carreira para os profissionais 
da educação básica e superior pública de todos 
os sistemas de ensino. O evento foi realizado 
em parceria com a Subcomissão Permanente de 
Formação e Carreira dos Profissionais da Educação.

SEMINÁRIO EM BRASÍLIA

O Centro de Ensino Guroo, no Córrego Grande, inicia uma campanha de 
arrecadação de livros infantis e infantojuvenispara o Floripa Letrada. A iniciativa 
vai de 3 a 18 de novembro.  Alunos, familiares e comunidade podem fazer a sua 
doação. O Guroo está localizado na Rua João Pio Duarte Silva, 550, Córrego 
Grande, em Florianópolis. 

ARRECADAÇÃO DE LIVROS

Na  Creche Monteiro Lobato, no Carianos, as crianças com 
idades até quatro anos, coordenadas pela professora Gisele, 
puderam conversar com Daiani Domingos e Maria Aparecida 
Berger, funcionárias do Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual - CAP/
Florianópolis. Daiani é cega e ajuda na revisão dos livros em 
braile produzidos através do projeto e Maria Aparecida é 
professora e transcritora.  As duas mostraram aos pequenos 
materiais produzidos pelo CAP e usados pelas pessoas cegas 
no seu cotidiano, como livros de literatura infantil, jogos com 
texturas diferenciadas, caixa com brinquedos em formatos reais 
de alguns bichos e cartões com os nomes das crianças em braile. 

FUNCIONÁRIAS DO CAP VISITAM 
CRECHE MONTEIRO LOBATO

Em busca de aproximar ainda mais as crianças, familiares e a comunidade 
educativa o Núcleo de Educação Infantil Raul Francisco Lisboa, em Santo Antônio 
de Lisboa, promoveu a 8ª edição da Festa da Família. A iniciativa foi recheada 
de brincadeiras com o Palhaço Beleza, oficinas sensoriais na sala multimeios 
eapresentação do boi de mamão. O evento foi organizado pelos professores e 
funcionários da unidade. Também houve o sorteio de um kit de eletrodomésticos.

FESTA DA FAMÍLIA
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O objetivo da atividade é trabalhar com as crianças 
a questão da diversidade entre as pessoas 

Na ocasião, o secretário  representou a  Undime (União 
Nacional  dos Dirigentes Municipais de Educação)

O coral da Luiz Cândido conta com a participação de 65 
alunos do 4º ao 9º ano

Mais informações pelo telefone  (48) 3233-0785

Cerca de 250 pessoas estiveram presentes
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