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EDM COSTA DA LAGOA PROMOVE 
PASSEATA CONTRA O AEDES AEGYPTI

A garotada da Escola Desdobrada Municipal Costa da Lagoa, no 
Leste da Ilha, entrou para valer na mobilização para combater o 
Aedes aegypti.  Criaram até uma canção: “água parada não pode 
não/ na caixa d’água, faz criação/o mosquito, não é mole não/
ele faz a transmissão”. Além disso, alunos e professores estão 
promovendo passeatas pelas redondezas do estabelecimento 
de ensino para alertar os moradoressobre os perigos do inseto  
transmissor do zika vírus, febre chikungunya e dengue. Logo no 
começo do ano letivo, fazendo uso do material informativo da 
campanha “A rede contra o mosquito”, promovida pela SME, os 
alunos do primeiro ao quarto, de idades entre 5 e 9 anos, discutiram 
o tema na sala de aula. Após esclarecerem dúvidas sobre o 
assunto, tinta, desenhos e textos deram asas à imaginação da 
garotada que confeccionou cartazes e materiais para levar para 
passeata.

A iniciativa é coordenada pelas professoras do Ensino Fundamental 
Carolina Kuhnen, Nailde Maria Marques e Sirlei Osnilda Pereira

TODOS CONTRA O MOSQUITO NA CRECHE 
ELISABETE NUNES ANDERLE

A creche Elisabete Nunes Anderle,na Barra da Lagoa, 
também assumiu o compromisso de conscientizar as 
crianças e toda comunidade educativa sobre o combate 
ao mosquito Aedes Aegypti. As crianças dos grupos 4 e 5 
participaram de uma conversa sobre os perigos do agente 
transmissor. Após o bate-papo, eles saíram em busca dos 
possíveis locais com água parada na unidade. Copos, 
tampinhas de garrafa e sacos plásticos foram coletados e 
levados ao lixo. A proposta será estendida a todo  ano letivo.

A proposta foi organizada pelas professoras  Regina 
e Tatiana e auxiliares Mara Rubia e Selma

O SONHO DE LORI
A professora Maria Lorizete Neves Pereira 
trabalha na Creche Bem-Te-Vi, no centro de 
Florianópolis. Pretende se aposentar em breve, 
mas, antes disso, confessa, queria realizar 
um sonho: o de  ter uma fotografia ao lado 
do secretário de Educação, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz. O sonho foi realizado. Lori há 
um  bom tempo queria o “clique”. No entanto, 
tinha vergonha. Enfim tomou coragem e foi até 
o professor Rodolfo para obter a lembrança. A 
foto, segundo a professora,  deve ganhar  lugar 
de  destaque em sua casa, em Coqueiros. 

Lori trabalha na área há 37 anos

Os materiais de expediente e didático das escolas, 
creches e núcleos de educação infantil da rede 
municipal de ensino começaram a ser distribuídos 
no último dia 24, na região do Continente. As 
Creches Joel Rogério de Freitas (Monte Cristo), 
Abraão, Dona Cota (Abraão), e Chico Mendes, 
já receberam os produtos. A previsão é que 
até esta sexta-feira, 4, as demais instituições 
de ensino também sejam reabastecidas. 

MATERIAL DIDÁTICO

Lori trabalha na área há 37 anos

A distribuição dos materiais de limpeza e 
higiene para as unidades municipais foi 
finalizada com a entrega de produtos para 
os estabelecimentos de ensino do Sul da 
Ilha. Algumas unidades da região já foram 
abastecidas, como é o caso do NEI Armação, 
Pântano do Sul e Escola Desdobrada 
Costa de Dentro. O cronograma para 
entregas está dentro do prazo estipulado.

LIMPEZA E HIGIENE

Até o final do ano, serão investidos no 
setor cerca de  R$ 1milhão 970 mil 

Trinta mil alunos serão beneficiados
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COMO É BOM SER
CRIANÇA!

Garotada da Creche 
Hassis, na Costeira 
do Pirajubaé, se 
diverte no espaço 
externo da unidade.

DIVERSÃO REFRESCANTE

Como forma de combater o calor, os 
profissionais da Creche Julia Maria Rodrigues 
proporcionaram um banho de piscina para 
as crianças. A alegria estava estampada 
no rosto dos pequenos durante a atividade.

O espaço externo também foi bastante 
aproveitado na Creche Stella Maris 
Corrêa Carneiro, em Ponta das Canas. 
Em uma pisicina montada no parque  
da unidade, a criançada  se refrescou.

Equipe da Creche Vincentina Maria da 
Costa Laurindo, na Vargem Pequena, 
reunida antes do início do ano letivo.

No NEI Barreira 
do Janga, no 
Saco Grande, 
durante a Creche 
no Verão, os 
pequenos se 
deliciaram com 
frutas típicas da 
estação.  


