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Projeto incentiva  
crianças 

a conhecerem 
comida 

típica da região

Com o objetivo de reconhecer, premiar 
e divulgar o trabalho de escolas do ensi-
no infantil e fundamental, que incentivam 
o brincar e o aprender pela experiência, o 
programa “Pelo Direito de Ser Criança”, foi 
criado em 2008, em São Paulo. 

 Este ano o projeto teve expansão no âm-
bito nacional e está com inscrições abertas 
de 13 de agosto a 3 de dezembro, pelo site 
www.pelodireitodesercrianca.com.br Po-
dem participar escolas públicas e privadas 
de ensino infantil e fundamental. 

Topas utiliza arte para melhorar aprendizado dos alunos

 

A EBM Intendente Aricomedes da 
Silva, recebeu, no dia 28/10, a visita 
de Yedda Goulart. A escritora partici-
pou de um encontro com os alunos 
das quintas séries, que participaram 
do projeto Clube da Livro, da SME.

Desde o início do semestre, os alu-
nos se envolveram com as atividades 
propostas pela professora Ana Kelly 
Borba da Silva Brustolin, a partir da 
obra “As aventuras na Ilha da Magia”, 
de autoria de Yeda. Além da leitura, 
os alunos também assistiram ao fil-
me baseado no livro.

 “Os alunos também produziram 
trabalhos que deram vida a um Varal 
Literário na entrada da escola, onde 

são recepcionados pais, alunos, pro-
fessores, funcionários e visitantes”, 
contou a professora Ana Kelly. 

Yedda foi entrevistada pelos alu-
nos, que, curiosos, tinham questões 
sobre as diferenças entre o livro e 
o filme, sobre a vida da escritora, 
e, principalmente, o que a inspirou 
a escrever tal obra. Yedda disse às 
crianças que decidiu ser escritora 
porque ama ler e que a inspiração 
para escrever “As aventuras na ilha 
da magia” veio de seus netos. 

No final do encontro, Yedda re-
cebeu um presente dos alunos e da 
professora: uma pasta personaliza-
da, repleta de acrósticos com o seu 

nome. Como agradecimento, a escri-
tora sorteou algumas obras para os 
alunos, além de fazer uma sessão de 
autógrafo.

“Gostaríamos de parabenizar a 
professora Cléia da EBM Antonio Pas-
choal Apóstolo pelo excelente traba-
lho que realizou durante dois anos 
com nossas crianças, ensinando não 
só o conteúdo, mas resgatando valo-
res. Você merece todo o sucesso que 
uma pessoa pode alcançar. Estamos 
tristes desde já pela despedida de 
fim de ano. Parabéns pelo trabalho e 
pelo amor que tem em ensinar nos-
sas estrelas. Obrigado!”

Deu
na
Ouvidoria

Na Costeira do Pirajubaé, doze crianças da Creche Crescer, conveniada com a 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, fizeram no último dia cinco de novembro,  
uma visita à casa dos catadores de berbigão, Janaína e Rafael Lopes, que são pais 
de Nicolas, uma das 92 crianças da unidade. Em seguida, os pequenos ajudaram a 
preparar o berbigão, prato típico da região, que foi saboreado por todos. 

Segundo a nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar, da Se-
cretaria de Educação da Capital, Angélica Magalhães, os objetivos da ação são 
identificar os principais alimentos consumidos na região, fazer testes de acei-
tabilidade com as crianças e incluir esses alimentos no cardápio da creche.

Alunos do Topas (Todos Podem Aprender Sempre), 
da EBM Osmar Cunha, finalizaram o Projeto “Uma ho-
menagem à Ilha da Magia”, que consistiu no estudo do 
folclore e de pontos turísticos da capital catarinense. A 
experiência teve ainda como resultado a pintura de um 
mural na parede do estabelecimento de ensino, onde se 
destacam o boi de mamão, a bernúncia, a maricota e o 
vaqueiro, personagens do folclore.

Com a participação de 15 alunos, o projeto foi coorde-
nado pela professora de artes Francieli Tatsch de Oliveira, 
com o auxilio do professor de Geografia Michel Machado 
e  da pedagoga Lislaine Andrés, articuladora do Topas.

Pelo Direito de Ser Criança
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Estudantes pimtam parede da escola

As Aventuras na Ilha da Magia

Pais dos alunos das turmas da 4ª série 
da EBM Antônio Paschoal Apóstolo

http://ouvidoria.pmf.sc.gov.br/ouvidoria

Shaiane Cassita Dias, Micaeli Cristiane Fenem e Elair 
Cristina Ribeiro de Souza

Os pequenos ajudaram a preparar o berbigão que foi servido no almoço


