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Para os funcionários da Creche Joaquina Maria Peres, o ano 
letivo de 2012 começou em alto astral. Eles receberam a visita 
da professora Sueli Amália (ao fundo - a esquerda), da central 
da SME. 

Ela ministrou uma palestra motivacional focada nas relações 
humanas, enfatizou a capacidade individual de transformar o 
ambiente, de ajudar o outro, saber ouvir, superar as dificuldades, 
pedir ajuda e estar aberto a descoberta, não só das coisas ou dos 
outros, mas sobretudo de si. 

Esse momento terminou com muita música e dança, irradiando 
alegria e entusiasmo para além dos portões da Creche.

Palestra Motivacional da Creche Joaquina Maria Peres

 Para buscar uma melhoria 
na qualidade de vida dos funcio-
nários, a Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis  criou o 
Departamento de Saúde e Bem-es-
tar dos Servidores, o Desabes. São 
oferecidas uma série de atividades 
aos profissionais de escolas, cre-
ches, núcleos de educação infantil, 
educação de jovens e adultos e aos 
que trabalham na administração 

central.
  As oficinas para este ano são 
de dança, hidroginástica, natação,  
pilates e  yoga. Há também vagas 
para o projeto “ação na adaptação”, 
que visa auxiliar o servidor na sua 
nova condição: a de readaptado.
  As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://portal.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa.

Educação oferece oficinas para melhorar 
bem estar dos servidores

 A Creche Monteiro Lobato terminou a primeira semana do 
ano letivo com um Baile de Carnaval. As crianças confeccionaram 
máscaras e decoraram o espaço da unidade, que ficou bem divertido 
e colorido.
 Ao som de marchinhas e samba, todos puderam dançar e pular 
com confetes e serpentinas.
 Para a diretora Juliana da Matta foi um momento muito im-
portante, pois as crianças se encontraram com seus amigos, parentes 
e as novas professoras puderam conhecer e se divertir com as mais 
antigas. É pura animação! 

Agito na Monteiro Lobato

 O segundo ano do bloco de carnaval da Creche Elisabete 
Nunes Anderle saiu das salas de aula e arrastou professores, 
funcionários, pais, turistas e a comunidade. Todos entraram 
na folia com a criançada pelas ruas da Barra da Lagoa. 
 Para o sucesso da festa, a equipe teve o apoio de um 
carro de som, ofertado por um dos pais que possui o filho 
matriculado na entidade.

Carnaval contagia alunos e comunidade na 
Barra da Lagoa
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 O ano letivo de 2012 
começa com mudanças no 
comando da Escola Básica 
Gentil Mathias, nos Ingle-
ses. Jussara Regina Henrique 
(foto) é a nova diretora. No 
currículo ela possui especia-
lização em psicologia educa-

cional e mais de 30 anos de 
experiência na unidade. A 
mudança ocorreu após o pe-
dido de exoneração do dire-
tor Adriano Oliveira, que irá 
cursar Doutorado na Univer-
sidade Federal de Santa Ca-
tarina.

Nova direção na Gentil Mathias

 Já estão sendo entregues para os mais de 27 mil alunos da Se-
cretaria Municipal de Educação a Agenda Escolar 2012. Encadernada 
em aspiral e capa dura, o material disponibiliza alfabeto em Libras, 
calendário escolar, símbolos municipais (brasão, bandeira, pássaro 
Martim Pescador, Garapuvu), Hino e História de Florianópolis, Hino 
Nacional e de Santa Catarina e a resolução 01/2010, que fixa normas 
para o ensino fundamental de nove anos. A entrega das agendas será 
finalizada até a primeira quinzena de março.

Agenda escolar

 O NEI Campeche 
possui hoje uma biblioteca 
com mais de 2500 
exemplares, entre literatura 
infantil, científica e poética, 
além de periódicos. Este 
acervo contém livros 
com mais de 28 anos, 
tempo de existência desta 
unidade. Isto se dá devido a 
conscientização e o trabalho 

feito entre Profissionais, 
Crianças e família.
 Há um projeto para 
a ampliação do espaço 
da biblioteca, haja vista a 
necessidade de uma sala 
maior para o incentivo a 
leitura e pesquisa pelos 
Meninos e Meninas do NEI 
Campeche.

Educação Infantil na Biblioteca

 Nos dias 10 e 13 de feve-
reiro aconteceu no Centro de Edu-
cação Continuada a recepção dos 
trabalhadores da EJA. O evento 
contou com aproximadamente 90 
professores de todos os segmen-
tos. 
 No evento houve a realiza-
ção da formação dos profissionais 

e apresentação do planejamento 
para o ano, pautando-se nas di-
retrizes para o funcionamento da 
EJA no município de Florianópo-
lis em 2012 e a resolução de ava-
liação do ano anterior, pensando 
em uma Educação de Jovens e 
Adultos de qualidade para os alu-
nos da rede.

Profissionais da EJA são recepcionados 
para as atividades de 2012 


