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Rafaella Vitoria, 8 anos, é uma aluna 
com surdez . Mas isso não impede a sua 
interação com os colegas do segundo ano 
do ensino fundamental na EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes, no Campeche. Pela 
manhã, duas vezes por semana,sob o 
comando do professor Renato Nilson das 
Chagas e da intérprete Kátia Sandra Santos 
Hilarião, a turma aprende a Língua Brasileira 
de Sinais. A professora regente da turma, 
Maike Monser, comenta que cada aluno é 
representado por um sinal, que é escolhido 
de acordo com alguma característica 
marcante. Isso facilita a comunicação entre 
eles. . “Um tem o olho mais puxado, outra 
tem uma pintinha no rosto, e é isso que 
utilizamos para os sinais de cada um”, diz 
a educadora.

APRENDENDO 
LIBRAS

Moradores da comunidade dos Ingleses, 
Rio Vermelho e Ratones participaram do 
primeiro módulo de defesa pessoal feminina 
Kyokushinkai, estilo de Karatê, na Escola 
Mâncio Costa. Além das mulheres, marcam 
presença homens e adolescentes. O 
programa  Escola  Aberta é gratuito e conta 
com muitas ofi cinas que acontecem aos 
sábados em período integral em algumas 
unidades da rede. O curso tem apoio da 
Secretaria Municipal de Politicas para as 
Mulheres e do Projeto Força Jovem Ponta 
das Canas.

ESCOLA ABERTA

A Escola Básica Municipal  Almirante Carvalhal realizou o Dia 
da Família. Objetivo foi resgatar a parceria entre a unidade e a 
comunidade. Professores e demais funcionários organizaram 
várias ofi cinas. Também houve apresentações musicais, 
além de dança cigana com a professora Mauren Medeiros.

A Escola Desdobrada Osvaldo Galupo, localizada no Morro do 
Horácio, abriu as portas novamente para o escritor e músico 
Marcoliva. As turmas da educação infantil e anos iniciais receberam 
o compositor e conversaram a respeito das obras “O Menino 
do Dedo Verde” e “A a Z: Uma História Poética da Brincadeira 
do Boi-de-Mamão na Ilha de Santa Catarina”.   A criançada 
fi cou atenta à contação das histórias realizada por Marco e 
depois bateram um papo com o autor. O encontro foi promovido 
através do Clube da Leitura: a gente catarinense em foco.

MARCOLIVA NA OSVALDO GALUPO

FESTA DA FAMÍLIA

Em homenagem ao Dia do 
Servidor Público, A Prefeitura 
de Florianópolis, através 
da Secretaria Municipal da 
Administração, programou 
uma semana especial para 
toda a equipe de profi ssionais 
que prestam serviços ao 
município. A 3ª Semana do 
Servidor acontecerá entre 
os dias 26 e 29 de outubro, 
e a programação ofi cial 
prevê diversas atrações, 
como atividades artísticas, 
culturais e de capacitação. 

PARABÉNS, 
SERVIDOR

Rafaella conta que adora ver os colegas aprendendo
Libras junto com ela Professor Renato Nilson e turminha

O curso foi ministrado pelo 
coordenador da Escola Aberta, 
Adriano Palma Miranda, faixa 
preta em Karatê. 

Houve ofi cinas de dobraduras, espaço afro, limpeza de pele, 
jogos e cata-ventos

Encontro foi promovido através do projeto Clube da Leitura

Programação pode ser conferida através do 
site: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/coam/
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Divulgação: EBM Mâncio Costa 

Divulgação: EBMAlmirante Carvalhal  
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A equipe do Floripa Letrada entrou 
mais uma vez em ação para 
abastecer as estantes dos terminais 
de ônibus de Florianópolis. Os 
passageiros têm à disposição 
livros e revistas que podem ser 
lidos na espera do ônibus, dentro 
do veículo ou durante o trajeto 
da viagem. De graça, já foram 
distribuídos mais de 1,3 milhão 
de obras para mais de 370 mil 
pessoas que circulam diariamente 
pelos terminais da região.

FLORIPA 
LETRADA EM 

AÇÃO

Unidos por um mesmo propósito, as crianças, profissionais e 
familiares da Creche Júlia Maria Rodrigues, no Jardim Atlântico, 
participaram do 5º Movimento pela Paz e Natureza.  Essa 
foi a forma que a comunidade escolar encontrou para reunir 
toda a unidade em busca de debater e refletir a respeito de 
questões sociais e ambientais. Para isso foram confeccionadas 
bandeiras a favor da paz e respeito ao próximo e oficinas, como 
a de argila, origami, pintura facial e em tela para aproximar 
ainda mais todos os participantes. Atividades circenses, com 
palhaços, fanfarras e pernas de pau marcaram presença. 

Dois estabelecimentos de ensino do município foram 
destaques no Festival das Escolas, promovido pela 
Vonpar em parceria com a Sportion. A EBM José 
Amaro Cordeiro, no Morro das Pedras, foi a campeã 
e ganhou três mil reais em materiais esportivos. A 
turma da EBM Vitor Miguel de Souza, no Itacorubi, 
também chegou à final. Uma aluna de cada unidade    
foi selecionada para carregar a Tocha Olímpica 
em 2016: Rafaela Venâncio dos Santos (José 
Amaro) e Amabilly Machado Trilha (Vitor Miguel).

FESTIVAL DAS ESCOLAS

O movimento faz parte do calendário anual da unidade

PELA PAZ

A criançada da Creche Jardim Atlântico encantou a todos 
na unidade com a adaptação da obra literária “Os Três 
Jacarezinhos”, das escritoras Helen Ketterman e Will Terry. A 
história retrata a vida de três jacarés que saem de casa para viver 
por conta própria em um pântano. No entanto, após construírem 
suas casas, o Javali Bundudo aparece e os jacarezinhos 
precisam tomar cuidado. O livro havia sido trabalhado em 
sala de aula com a garotada, de idades entre 4 e 5 anos.

OS TRÊS JACAREZINHOS

A Escola Desdobrada Costa de Dentro inaugurou sua  nova biblioteca. 
No evento, as crianças, do primeiro ao quinto ano, puderam prestigiar 
uma apresentação do Boi de Mamão da unidade e conversar 
com o escritor catarinense Marcoliva. Sua obra, “De A à Z - Uma 
História Poética da Brincadeira do Boi de Mamão na Ilha de Santa 
Catarina”, foi trabalhada em sala de aula e discutida no evento.

INAUGURAÇÃO DE BIBLIOTECA 
NA EDM COSTA DE DENTRO

A coordenadora do projeto, Rosania, em 
comapanhia da servidora pública Tatiana, e dos 
estagiários Guilherme (esquerda) e Tomás (direita) Estagiária Gabriela no Ticen 

A performance da EBM José Amaro 
Cordeiro foi sobre as Olimpíadas de 
Pequim 2008

As Olimpíadas de Cidade do México  de 
1968 foi o tema da EBM Vitor Miguel

Durante o evento houve a exposição de trabalhos realizados durante o ano 

O teatro foi organizado pelas professoras Caroline Feix 
e Angelina de Fatima
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Divulgação: Creche Jardim Atlântico
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VENCEDORES DO PRÊMIO PROFESSOR 
NOTA 10 - 2014/2015

Professora Sirlei de Oliveira  
- Creche Franklin Cascaes

Professor Rodrigo Cantos Savelli 
Gomes - EBM Antônio Paschoal 
Apóstolo

Professora Mariana de Oliveira 
Mendes  - Creche Vila Cachoeira

Professora Fabiana Duarte
- Creche João da Cruz e Sousa

Professora Dirciane Schimith  
Dalagnol - EBM Virgílio dos Reis 
Várzea

Professora Dinara Costa Castilhos -  
EBM Intendente Aricomedes da Silva 

Professora Juliana Cordeiro Maggessi 
- EBM Dilma Lúcia dos Santos

Professora Diane Schlieck - EBM 
Intendente Aricomedes da Silva

Professora Eliane Brusco das Chagas 
de Oliveira - NEI Maria Salomé dos 
Santos

Professora Marily Dilamar da Silva 
- Creche Hermenegilda Carolina 

Professora Barbara da Silva Borges  
- EBM Mâncio Costa


