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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Características da antiga 
Desterro estão mais reais para os 
alunos do Projeto TOPAS (Todos 
Podem Aprender Sempre) da 
Escola Básica Gentil Mathias, 
Ingleses. Coordenada pelos 
professores Delson Martins e 
Márcio Varela, a turma participou 

de uma saída de estudos aos 
pontos históricos da cidade e 
ao arquivo histórico do Estado, 
disponível na Biblioteca Pública 
de Santa Catarina. Munidos de 
luvas, os estudantes folhearam 
exemplares antigos dos jornais 
“A Gazeta” e “O Estado”.

Topas na Gentil Mathias

Os profissionais da Secretaria Municipal de Educação 
foram alguns dos homenageados no aniversário de 29 anos do 1° 
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O 
assessor da Diretoria de Ensino Fundamental, Charles Schnorr foi 
reconhecido por coordenar na rede os projetos Bombeiro Mirim e 
Juvenil, Prevenção e Atendimento de Emergências, Prevenção no 
Trânsito e uso indevido de Drogas. Já a servidora da SME, Simoni 
Aparecida do Amaral, que fica à disposição do Batalhão, recebeu 
homenagem por suas ações junto à Corporação.

Foram homenageados, também, o Prefeito Dário Berger e o 
Secretário de Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Graças 
à parceria entre as instituições, já foram capacitados 1.800 
colaboradores e mais de 3.400 Bombeiros Mirins e Juvenis. A 
ação tem reduzido acidentes e qualificado os atendimentos a 
emergências através dos números 193, 190 e 192. 

Formatura e HomenagensD
iv

ul
ga

çã
o:

 T
O

PA
S 

EB
M

. G
en

til
 M

at
hi

as
.

D
ivulgação: SM

E.

D
iv

ul
ga

çã
o:

 N
EI

. S
ão

 Jo
ão

 B
at

is
ta

.

 O Núcleo de Educação 
Infantil São João Batista, no 
Rio Vermelho, alcançou trinta e 
cinco anos de trabalhos prestados 
à educação de Florianópolis. Em 
comemoração, no dia 26 de abril, 
crianças, famílias, funcionários 
e comunidade realizaram uma 

festa com direito a vela e bolo 
festivo.
 Três funcionárias mais 
antigas foram homenageadas: 
Lúcia Silva, Enedina Duarte e 
Tânia Magalhães, que fazem 
parte do NEI há mais de 25 anos. 

Aniversário

NEI João Batista
O mês de maio foi de revitalização no Núcleo de Educação 

Infantil da Armação. As crianças do Grupo V, das professoras 
Juliana Bonin, Cláudia Regina e Silvana Real, por meio do 
Projeto “Revitalizando os muros”, puderam colorir a fachada da 
unidade. Aliando diversão e conhecimento através da pintura, 
com o uso de variadas técnicas e materiais, os pequenos soltaram 
a criatividade e expressaram sua arte, criando uma pintura única 
para o NEI.

Cores para o Nei Armação
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Campanha

 Borboletas, formigas, 
gatos e cachorros. Os seres 
vivos que passam despercebidos 
na rotina dos adultos viraram 
destaque para as crianças da 
Creche Franklin Cascaes.  Por 
meio do projeto “Animais,  a  vida 
que nos cerca”, as professoras 
do Grupo 5 realizaram passeios 
com o objetivo de ampliar o 
conhecimento dos pequenos e a 
observação do ambiente. 

A primeira saída foi 
realizada nos arredores 
da creche, quando foram 
observados os animais que 
vivem nas imediações. Depois, 

para conhecer um pouco mais 
das características de cada 
bicho, o grupo visitou uma 
clínica veterinária no bairro 
Cachoeira do Bom Jesus. Outro 
passo foi conhecer o manguezal 
próximo à unidade, onde as 
crianças viram caranguejos, 
garças e peixes. 

O próximo foco do trabalho 
será conhecer a pesca da tainha, 
um dos aspectos culturais de 
Florianópolis. Em seguida, as 
profissionais planejam uma 
visita ao Projeto TAMAR, 
dedicado à preservação de 
espécies marinhas.
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Uma música diferente soa no prédio do Núcleo de Educação 
Infantil Canto da Lagoa: “Conta um, conta dois, conta três. Mil 
histórias pra vocês”. Sempre que as crianças escutam esta canção 
já sabem, é hora de ouvir um conto. Todas sentam juntas e esperam 
atentas para o que a professora vai falar. O momento acontece 
quinzenalmente e a intenção dos profissionais é repassar, por meio 
de histórias, valores e atitudes, assuntos referentes à preservação da 
natureza, ao cuidado com o meio ambiente e à amizade. 

Contação de Histórias no 
NEI Canto da Lagoa
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...e o mundo mexe junto
 O Dia do Desafio mobilizou a equipe da Escola Básica 
Municipal Maria Tomázia Coelho. O evento acontece anualmente 
em todo o mundo, na última semana do mês de maio. Este ano, 
Florianópolis competiu com Aracaju (SE), e o objetivo foi colocar 
o maior número de pessoas em movimento por um tempo mínimo 
de 15 minutos. 
 As atividades físicas foram ministradas por monitores do 
SESC, bem como pelos profissionais da escola, para alunos e 
moradores da comunidade. No período matutino, todos sairam 
em caminhada da escola até a praia. Lá chegando, foram feitas 
atividades de dança e alongamento. No período da tarde, devido 
ao mau tempo, as atividades foram realizadas no pátio coberto 
da escola, onde as turmas vivenciaram brincadeiras e atividades 
físicas. 
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Os pequenos e os animais

Você se mexe ...

Estão abertas até 11 de julho as inscrições para o Concurso 
de Redação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 
Podem participar estudantes entre 12 e 17 anos da educação 
pública ou privada. A redação deverá ter entre 20 e 30 linhas, ser 
manuscrita pelo participante e preenchida no formulário próprio 
do concurso de redação, disponível no site www.tre-sc.jus.br/
site/ejesc . Serão duas etapas, Municipal e Estadual. O ganhador 
da primeira etapa receberá um certificado do Juiz Eleitoral nas 
Eleições Municipais 2012 e participará do estágio para escolha 
do melhor trabalho de Santa Catarina.

VOTAR É MASSA!


