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Aos seis anos, quando entrou na 
Escola Básica Venceslau Bueno, em 
Palhoça, na Grande Florianópolis, 
Cleusa Aparecida Bernardes ficou 
maravilhada com a professora da 
primeira série do primário, Colotilde. 
Daí surgiu o amor pelo magistério. 
Ficou apaixonada pelo trabalho 
da educadora e, mesmo dando os 
primeiros passos da vida escolar, 
já sabia que seria essa carreira que 
seguiria. “Ela era meu encanto, meu 
sonho surgiu ali”, conta. Cleusa 
foi aluna de Colotilde até a quinta 
série. Atualmente é diretora da 
Creche Municipal Abraão. Dona 
Colotilde viu a vocação de Cleusa 
para o Magistério e já falava que 
ela exerceria a profissão. “Ela me 
chamava de ‘minha professora’”.

DE ALUNA A EDUCADORA

O Clube da Leitura recebeu o escritor Valmir Muraro. 
No bate-papo com professores, auxiliares de ensino, 
bibliotecários e auxiliares de bibliotecas, o autor 
falou sobre suas obras e sua trajetória na literatura. 
Valmir já foi professor de História em escolas de 
Ensino Fundamental e Médio. Atualmente é Professor 
Adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina. 

CLUBE DA LEITURA

A criançada da EDM Osvaldo Galupo, localizada no Morro do 
Horácio, visitou o Parque da Lagoa do Peri para um momento de 
brincadeiras e conscientização ambiental. No local, os pequenos, 
com idades entre 3 e 6 anos, foram recebidos pelos monitores que 
explicaram um pouco mais sobre a fauna e a flora de Florianópolis. 
Após o término das palestras, o grupo recebeu a visita inesperada do 
Curupira, figura folclórica que habita florestas e protege as plantas 
e os animais. O personagem acompanhou as crianças durante o 
restante da visita, e deu algumas lições de proteção ambiental.

PASSEIO ECOLÓGICO

A criançada de 5 anos da Creche Anna Spyrios Dimatos, na 
Tapera, com as professoras Tatiane, Claudete, Marilza, Ana 
Claudia, Rosimere e Suelem, escolheram o tema  Fundo 
do Mar para decorar a sala de aula. Foram confeccionados 
um aquário, a casa do tubarão e uma rede com caranguejo 
que estão deixando o espaço de estudo mais bonito.

NO FUNDO DO MAR
Cleusa atua no Magistério há 28 anos

Valmir (ao centro) é autor de “História de Santa Catarina em 

Acompanharam os alunos as professoras Raí Valezim, Adrea Hortêncio e 
a professora auxiliar de educação especial, Karina Fernandes

Os próprios alunos confeccionaram os objetos de decoração

Período: 26 de outubro (a partir das 9h) a 06 de novembro 
(até 18h)  
Idade das crianças: Ter de 04 a 05 anos até o dia 
31/03/2016 
Endereço eletrônico: www.pmf.sc.gov.br/entidades/
educa/  
Validação na unidade escolhida  (mediante 
presença de documentos):  26 de outubro a 09 de 
novembro 
Documentos necessários (originais e fotocópias) 
Certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança;
Cartão de vacinação atualizado ou justificativa médica;
Comprovante de residência atualizado dos pais ou 
responsáveis legais; Apresentação de declaração de 
guarda para as crianças que convivem com responsáveis 
legais, emitida pelo Juizado da Infância e Juventude.

MATRÍCULAS ONLINE 
PARA PRÉ-ESCOLA

MATRÍCULAS 
PARA CRECHES

Período: 10 de novembro a 23 de novembro
 
Idade das crianças: Deverão ter de 4 meses 
(completados até 15/02/2016)  a 3  anos, 11 meses e vinte 
nove dias (completados até o 31/03/2016).
 
Local: Unidades de educação infantil
 
Horário: 8h30 às 12h e das 13h às 17h
 
Data de divulgação das crianças selecionadas: 
16 de dezembro 
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Com o uso de diversas texturas como lã, 
areia e papelão, a criançada com idades 
entre 3 e 4 anos da Creche Celso Pamplona, 
no Jardim Atlântico, construiu uma maquete 
móvel. As casas, pedestres, animais, 
árvores e outros elementos do projeto 
podem ser mudados de lugar, possibilitando 
uma brincadeira diferente a cada vez.

MAQUETE MÓVEL

Profissionais da Creche Idalina Ochôa, no 
Carianos, encarnaram os personagens 
da história “Cabra Cabrez e a Formiga 
Valente” e encenaram a peça de teatro 
para a criançada. A atividade foi mais uma 
ação planejada pela comissão do Projeto 
Coletivo Contação de Histórias e Biblioteca.

TEATRO

Gilberto André Borges é professor nas escolas Vitor Miguel de Souza, no Itacorubi, 
e João Alfredo Rohr, no Córrego Grande,  e  leva sua paixão pela música para 
sala de aula. Trabalhando com alunos da educação infantil, fundamental e da 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), tenta manter o estilo descolado 
para atrair o interesse da garotada pela música. Ele prefere sugerir atividades onde 
a prática é realizada em grupo, dando liberdade para que cada um toque o que 
sabe. Gilblack, como é conhecido pelos estudantes por causa de suas roupas 
escuras, embala suas aulas ao som do rock, rap e até mesmo música eletrônica.

PAIXÃO PELA MÚSICA

Na próxima sexta-feira (23), será realizada na Escola Dilma Lúcia dos Santos, na 
Armação do Pântano do Sul, uma sessão exclusiva do documentário recém-lançado 
em Florianópolis, “A Tainha e a Onda”. A produção será exibida para os alunos do apoio 
pedagógico. Carlos Portella Nunes, diretor do filme, irá até a unidade para participar 
da atividade junto com os estudantes. O documentário discute a proibição do surfe 
na época da safra da tainha e aborda as causas da tensão existente entre surfistas e 
pescadores na Capital. A apresentação se deve a um novo projeto que a professora 
Juliana Maggessi está desenvolvendo, que visa o estudo dos costumes, da cultura local 
e ainda as relações humanas que a convivência entre interesses diferentes envolve.

PESCA E SURFE NA DILMA LÚCIA

O prefeito Cesar Souza Juniore o secretário de 
educação, Rodolfo Pinto da Luz, assinaram a ordem de 
serviço para a reforma e ampliação da Escola Básica 
Municipal Henrique Veras, na Lagoa da Conceição. 
Será a primeira grande obra no estabelecimento 
de ensino após 60 anos de sua inauguração.  O 
empreendimento, que ficará pronto em 12 meses, está 
orçado em R$ 3 milhões 900 mil. A Henrique Veras 
começou a funcionar em 15 de novembro de 1955.

VIDA NOVA PARA 
HENRIQUE VERAS 

Atividade trabalhou a noção de 
proporção dos pequenos

Gilberto é fã de bandas como Kiss, Camisa de Vênus, Blitz, Michael Jackson e Raul Seixas

Todas as crianças prestigiaram a atividade
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O empreendimento vai beneficiar 350 alunos
O espaço  irá se tornar num centro de 
encontro da Lagoa”, disse o prefeito


