
Doações

O Floripa Letrada tem 
recebido muitas doa-
ções, tanto de órgãos 
públicos como de em-
presas privadas. No 
entanto, sempre é im-
portante que as pesso-
as contribuam ainda 
mais, uma vez que o 
projeto tem grande 
aceitação dos usuários 
do transporte coleti-
vo e as reposições são 
contínuas. Para fazer 
doações ligue: 3251-
6100. 

Floripa Letrada 

Vestibular

 A inauguração de uma estante no TI-
TRI foi comemorada pela usuária de 
transporte coletivo Aparecida de Fáti-
ma, moradora do bairro Itacorubi. Ela 
conta que ficará mais fácil para a filha, 

que estuda para o vestibular, participar do 
projeto, “Agora será bem prático para ela, 

que já retira livros e faz reposições no TICEN”.
 Segundo Domingos Fachin, residente na 
Trindade, o Floripa Letrada vem dando certo. “Já 
aproveitei várias obras e vejo muitas pessoas uti-
lizando livros do projeto no terminal do Centro. 
Aqui no TITRI vai ficar mais cômodo para mim.”
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No dia 24 de 
agosto, o “Flo-
ripa Letrada – 

a palavra em movimen-
to”, que distribui livros 
e revistas para usuários 
do transporte coletivo, 
de forma gratuita nos 
terminais, completou 
um ano. Para come-
morar esta data, o pro-
jeto foi ampliado para 
o Terminal Integrado 
da Trindade-TITRI. A 
iniciativa já estava pre-
sente nos terminais do 
Centro, do Rio Tavares 
e de Canasvieiras.  
 Com 90 mil obras 
colocadas à disposição 
da população, a ideia 
incentiva o hábito da 

leitura, cria novos lei-
tores, além de divulgar 
os mais diversos escri-
tores. Os usuários têm 
à disposição materiais 
para serem lidos na es-
pera do transporte co-
letivo, dentro do ônibus 
ou durante o trajeto da 
viagem. 
 Quem quiser, 
pode levar o livro ou a 
revista que deseja ler 
para casa. 
 O projeto é re-
alizado por meio das 
secretarias munici-
pais de Educação e de 
Transportes e conta 
com o apoio da Cotisa 
e da indústria de mó-
veis Focus.

Junto ao aniversário do projeto foi comemorado o sesquicentenário do poeta Cruz e Sousa, que foi home-nageado com declamações poéticas pelo ator JB  e alunos da EJA, acompanha-dos pelo arpista Osmar
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COMPLETA UM ANO

Prefeitura Municipal
 de Florianópolis

Cristiano Andujar
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Compras Esporte

Matemática vira brincadeira em Creche da Capital
As crianças montaram um mercadinho para aprender na prática a disciplina e se divertir  

Parceria leva natação para crianças de creches 
em Florianópolis

A atividade incentiva os pequenos a manterem um estilo de vida ativo e saudável

Fortalecimento do sistema respi-
ratório e do coração, melhoria 
na postura e coordenação mo-

tora. Esses são alguns dos benefícios 
vivenciados por 235 crianças de três 
unidades de educação infantil da 
rede municipal de ensino de Floria-
nópolis. Por meio de parceria com al-
gumas academias, as creches APAM 
Morro das Pedras, Idalina Ochôa 
(Carianos) e o NEI Armação partici-

pam de aulas de natação.
 Na Creche APAM Morro das 
Pedras, os pequenos, que possuem 
entre 3 e 5 anos, têm atividades duas 
vezes por semana na Academia So-
tália. A iniciativa, voltada para famí-
lias de baixa renda, iniciou em junho 
deste ano e atende 45 crianças. To-
das as terças e quintas-feiras, sob a 
supervisão de profissionais de Edu-

cação Física, elas são organizadas em 
grupos e se deslocam para a piscina.
 Segundo Fabiana Moreira, di-
retora da creche, o objetivo é criar 
um momento que reúna diversão e 
ensino de um esporte.  “A brincadei-
ra na educação infantil é considera-
da eixo norteador na construção do 
conhecimento da criança. A iniciati-
va consegue aliar a brincadeira a um 
esporte saudável”. A atividade tam-
bém incentiva os pequenos a mante-
rem um estilo de vida ativo, evitando 
problemas do sedentarismo, como o 
excesso de peso.
 O projeto ainda conta com o 
apoio do supermercado Hiper Bom 
do Campeche e das empresas de 
transporte escolar Massad e Dove 
tur, que custeiam o transporte das 
crianças até a academia.

Parcerias
 Outras unidades da rede também 
participam de ações semelhantes em par-
ceria com empresas da comunidade. No 
Núcleo de Educação Infantil Armação o 
projeto existe desde 2006 e atende 120 
crianças de 1 a 5 anos. As aulas aconte-
cem quinzenalmente na Academia Arma-
ção Aquática, que cede a piscina para as 
aulas.
 Já na Creche Idalina Ochôa, bair-
ro Carianos, a natação atende 70 crianças 
com idade entre 5 e 6 anos, desde 2009. 
As aulas ocorrem todas as sextas-feiras 
na academia Da Vula.

Seleção emergencial para

Divulgação Creche Monteiro Lobato 

Divulgação Zeca Trindade 

Divulgação NEI Armação

Laura ama estar no caixa do mercadinho.

Há vagas para as áreas de português e inglês

Ficou muito mais fácil aprender 
matemática na Creche Monteiro 
Lobato, bairro Carianos. Os pe-

quenos, que possuem entre 4 e 6 anos, 
montaram um mercadinho para apren-
der, na prática, noções da disciplina. Cada 
criança assume um posto na brincadeira 
e, com a ajuda dos professores, um grupo 
distribui os produtos nas prateleiras e ou-
tro é responsável por organizar e receber 
o dinheiro no caixa. Os clientes escolhem 
os itens e os colocam nas cestas de ver-
dade, doadas pelo Supermercado Hippo; 

depois é só passar no caixa, o pagamento 
é feito em “dinheirinho”.
 O projeto começou nas aulas de 
Educação Física da professora Lenissa 
Coutinho, no início as crianças eram di-
vididas em grupos e brincavam de pro-
curar produtos e colocar na cestinha. A 
brincadeira foi criando novas formas e as 
professoras Jamira Furlani, Luana Sou-
za e Renata Gonzaga tiveram a ideia de 
montar o mercadinho da Creche Monteiro 
Lobato. Segundo Juliana Leal, diretora da 
unidade, a intenção é fazer com que todos 

já comecem a identificar os números no 
dinheiro e nos produtos, compreendendo 
a quantidade e o valor que eles represen-
tam.
As professoras aproveitam para trabalhar 
também outras noções com os pequenos, 
como segurança e característica dos itens 
da cestinha. “A diversidade de produtos 
nos proporciona conversar sobre as pro-
priedades de cada um, aproveitando as-
sim para falar sobre cuidados em casa, 
como por exemplo, a ingestão de produtos 
de limpeza”, ressalta Juliana.

 O resultado é visto além 
das prateleiras do mercadinho. É o 
caso da pequena Laura de 4 anos. A 
Operadora de Caixa da brincadeira 
identifica os produtos no armário 
de casa, e também reconhece mais 
facilmente letras e números. Quem 
aprova a iniciativa é a mãe da me-
nina, Elizangela de Souza Silva. 
“O projeto faz com que as crianças 
brinquem de adulto, mantendo a 
interação com os colegas e assu-
mindo responsabilidades. A Laura 
ama ficar no caixa, se sente pode-
rosa e fica até triste quando não é 
sua vez.”
 Para Elizangela, o projeto 
é resultado do empenho das pro-
fissionais da creche. “Isso é muito 
gratificante e interessante ao mes-
mo tempo, pois só assim temos a 
percepção do quão importante é, 
na vida de uma criança, o profes-
sor preocupado com a educação 
que vamos ter no futuro e que tipo 
de cidadãos queremos formar".

Poderosa

 A prefeitura de Florianópolis, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, 
está com inscrições abertas para contrata-
ção de professores e graduandos do curso de 
letras em caráter temporário. As vagas são 
para as áreas de português, inglês e portu-
guês-inglês.
 Os interessados deverão compare-
cer à Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Edi-
fício Aldo Beck, 4º andar, Sala 402. Para o 
atendimento das, 13h às 19h, os candidatos 

deverão estar munidos obrigatoriamente de 
originais e cópias da carteira de identidade e 
CPF, além do comprovante da formação mí-
nima exigida. Certificados de Curso de Aper-
feiçoamento realizados na área de Educação 
em 2010 e diploma de pós-graduação são 
documentos optativos.
  Maiores informações poderão ser ob-
tidas na Diretoria de Administração Escolar 
da Secretaria Municipal de Educação, atra-
vés dos telefones 3251.6111 e 3251.6112.

professores

No NEI Armação o projeto atende 
120 crianças de 1 a 5 anos
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Ela chegou na sala toda des-
montada, dentro de uma 

caixa surpresa. Algumas crian-
ças se aventuraram a abrir o 
pacote e a boneca de pano foi 
tomando forma. Seu nome foi 
sugerido por um dos pequenos 
e acabou agradando ao gru-
po. A Boneca Rosinha surgiu 
como atividade complementar 
do Projeto Identidade, elabo-
rado pela professora Julia-
na Botelho, para trabalhar as 
partes do corpo com crianças 
de 3 anos,  no NEI Zilda Arns 

Neumann, bairro Carianos.
 A simpática bonequi-
nha, que tem as partes do cor-
po móveis, a princípio seria 
mais uma amiga da turma, 
mas aos poucos ganhou um 
novo sentido. Ela é utilizada 
para trabalhar as relações de 

afetividade, cuidado, respeito 
com os colegas, higiene e ali-
mentação.
A ideia cresceu ainda mais 
quando Rosinha começou a 
passar os fins de semana nas 
casas das crianças e os regis-
tros passaram a contar com 
a participação das famílias. 
"Nas segundas-feiras ficamos 
sabendo, através da sociali-
zação desses registros, tudo 
o que aconteceu no fim de se-
mana", afirma Juliana.
 O material oportuniza 
a interação entre as famílias e 
fará parte de um caderno in-
titulado As Histórias de Rosi-
nha. A publicação será envia-
da para cada família no final 
do ano letivo e seu original 
permanecerá na biblioteca da 
unidade.

Prefeitura entrega duas creches à comunidade 

Criatividade
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Crianças aprendem cuidados pessoais com boneca
A boneca Rosinha é trabalhada no NEI Zilda Arns Neumann, localizado no bairro Carianos
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 A Prefeitura de Florianópolis irá 
inaugurar duas novas unidades de educa-
ção infantil.  Uma delas é a Creche da Vila 
Santa Rosa, localizada na Agronômica. A 
obra será entregue à comunidade no dia 3 
de outubro. Outra unidade que beneficiará 
a população é a Creche da Areias do Cam-
peche, Sul da Ilha. O estabelecimento tem 
previsão para ser inaugurado no dia 3 de 
novembro.  
 A Creche da Vila Santa Rosa tem 
quatro salas e irá atender 60 crianças, 
em tempo integral, na faixa etária de zero 
a três anos. A Secretaria de Educação já 

comprou os equipamentos e providencia a 
contratação de professores e auxiliares de 
sala.  A inscrição das crianças será feita em 
setembro, diretamente na unidade.
 A creche foi construída e doada 
ao município por um empreendimento 
imobiliário que está sendo edificado num 
terreno da Rua Zumbi dos Palmares, lo-
cal que, igualmente, abriga a unidade de 
educação. A Creche levará o nome de Car-
los Humberto Pederneiras Corrêa, que foi  
Presidente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Santa Catarina e membro da 
Academia Catarinense de Letras.   

 A creche da Areias do Campeche  teve um in-
vestimento de 1 milhão 734 mil, numa parceria en-
tre a prefeitura e  o Ministério da Educação. O espa-
ço educativo, com 1.118 metros quadrados, contará 
com oito salas de aula. Com isso, a unidade poderá 
matricular 140 crianças em tempo integral. A uni-
dade terá ainda biblioteca, anfiteatro e sala de infor-
mática.
 A creche, que atenderá crianças de zero a seis 
anos,  receberá o nome do Poeta João da Cruz e Sou-
sa,  que foi o maior simbolista do Brasil.  

Poeta

O brinquedo é usado para trabalhar as relações de afetividade, cuida-
do, respeito com os colegas, higiene e alimentação

Maquete frontal esquerda da Creche da Areias do Campeche


