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Uma das grandes premissas que guia nosso trabalho na Educação de 
Florianópolis é a de que não se faz educação sozinho. Para emancipar, 
desenvolver, formar e construir cidadania, é preciso de mãos múltiplas 
e diversas, dentro e fora da sala de aula.



Neste contexto, ao longo do caminho, inúmeras figuras se destacaram 
por sua participação na promoção de uma educação de valor. 
Pessoas que, entre suas multiplicidades, têm em comum o exemplo 
que é tão necessário para inspirar e mudar o mundo.



Alguns criaram leis, produziram obras de arte ou escreveram livros. 
Outros muitos doaram e compartilharam o que possuíam de mais 
precioso, atuando, com solidariedade, generosidade e amor ao 
próximo, no desenvolvimento de uma comunidade inteira.



Como forma de reconhecimento, respeito e gratidão, a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis concedeu a esses personagens o título de 
patronos e patronesses das unidades educativas da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis.



Porém, mais do que nomear as escolas e núcleos de educação infantil 
do nosso município, queremos relembrar, resgatar e manter viva a 
memória de cada educador, escritor, artista ou líder comunitário que 
fez a diferença e ajudou a construir nossa história.



Para homenagear quem dá nome a nossa Educação, é com imenso 
orgulho que apresentamos o livro Memórias: Unidades Educativas.


Gean Marques Loureiro

Prefeito Municipal de Florianópolis


Mensagem do Prefeito



Preservar a memória e valorizar as pessoas que contribuíram grandemente 
para o desenvolvimento da educação e da nossa sociedade, deixando 
grandes exemplos para o mundo.



O livro Memórias: Unidades Educativas nasceu do desejo em manter viva a 
história dos patronos e patronesses das unidades educativas da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis, proporcionando a toda a comunidade 
escolar um maior conhecimento sobre a vida daqueles cujos nomes 
pronunciamos diariamente.



O ambiente escolar é um importante espaço para conscientizar e incentivar 
a preservação e valorização da nossa história e tradição. De fato, conhecer 
o passado nos desperta uma sensação ímpar de pertencimento. Por isso, 
nada mais justo do que unirmos esforços para resgatar a memória e o 
patrimônio escolar de nossa rede municipal de ensino.



Neste material, também apresentamos um levantamento de dados e 
informações referentes às escolas e núcleos de educação infantil de 
Florianópolis, traçando um histórico do trabalho e da luta de cada 
comunidade, em conjunto com a Administração Municipal, pela promoção 
e acesso à uma educação de qualidade.



Conservar o passado nos auxilia a entender o presente e nos permite 
planejar, idealizar e construir o futuro da nossa Educação – mais 
transformadora, coletiva e humana.





Maurício Fernandes Pereira

Secretário Municipal de Educação

Mensagem do Secretário



Educação Infantil



Núcleo de Educação 
Infantil Municipal - 
NEIM Abraão

E-mail

neim.abraao@sme.pmf.sc.gov.br

* Os diretores listados neste livro 
estão exercendo o cargo no momento 
atual, durante o ano de 2021.

Telefone

(48) 3348-9209

Endereço

Rua João Meirelles, n° 1780

Bairro: Abraão

Diretora da unidade*

Sharlene dos Santos

Capacidade de atendimento

30 vagas

Data de fundação


1º de março de 2004 (como “Creche Abraão”, no Decreto 

nº 2254). Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Abraão” com base no Decreto nº 18.494, 

de 11 de abril de 2018.



Estrutura física


02 salas de atendimento • 01 sala criativa • 01 banheiro 
para uso infantil • 02 banheiros para uso adulto • Sala da 
Direção/Secretaria • Sala Multiuso • Sala de Professores  
Cozinha • Refeitório • Depósito de alimentos • Lavanderia  
Depósito de materiais.



Abraão


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Abraão, 
localizado na região continental de Florianópolis.





NEIM Almirante 
Lucas Alexandre 
Boiteux

E-mail

neim.almirantelucas@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3324-2819

Endereço

Avenida Mauro Ramos, n° 658

Bairro: Centro


Diretora da unidade

Laura Severo Thomazetti

Capacidade de atendimento

270 vagas

Data de fundação


24 de agosto de 1995 (como “Creche L.B.A.”, no Decreto nº 
629/95). Foi denominada “Creche Almirante Lucas Alexandre 
Boiteux” pela Lei nº 5227/97, de 23 de dezembro de 1997. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Almirante Lucas Alexandre Boiteux” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



13 salas de atendimento • 06 banheiros de uso infantil • 06 
banheiros de uso adulto • Sala de amamentação • Secretaria  
Sala da Direção • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de 
Professores • Biblioteca • Sala de Educação Especial/AEE  
Cozinha • Refeitório • Lavanderia • Sala de Educação Física  
Oficina de manutenção • Parque infantil • Quadra descoberta.




Nascido em Nova Trento, Santa Catarina, em 23 de outubro de 1881, Lucas 
Alexandre Boiteux é considerado o maior historiador naval brasileiro.



Ingressou na Escola Naval no ano de 1897, dando início a sua carreira militar. Foi 
Comandante de diversos navios e passou por diferentes cargos, servindo o posto 
de Contra-Almirante da Armada quando foi transferido para a Reserva.



Boiteux era um grande apaixonado por seu estado natal. Foi o responsável por 
desenhar o brasão de armas de Santa Catarina e escreveu inúmeras obras e 
artigos a respeito do estado. Também foi o primeiro a contribuir e propor a 
difusão da história catarinense pela rede escolar.



Produziu trabalhos sobre História Naval desde 1908 até o ano de sua morte, que 
ocorreu em 16 de dezembro de 1966, aos 85 anos. O Almirante casou-se com 
Diamantina Demaria e teve 11 filhos.


Almirante Lucas Alexandre Boiteux




NEIM Altino 
Dealtino Cabral

E-mail

neim.altino@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3334-1098

Endereço

Rua Padre Lourenço Rodrigues de 
Andrade, n° 120 

Bairro: Santo Antônio de Lisboa

Diretora da unidade

Jaqueline Azevedo

Capacidade de atendimento

45 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades em 15 de setembro de 1990. Foi 
municipalizada como “Creche Altino Dealtino Cabral”, em 
06 de março de 2009 (Decreto nº 6569).



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Altino Dealtino Cabral” com base no Decreto 

nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



03 salas de atendimento (sendo uma delas com solário) 

01 banheiro de uso infantil • 01 banheiro de uso adulto • Sala da 
Direção • Sala de Professores • Biblioteca • Cozinha • Despensa 
Refeitório • Lavanderia • Horta Escolar • 02 parques.



Nascido em 02 de março de 1922, na Armação da Piedade, hoje parte do município de 
Governador Celso Ramos, Altino Dealtino Cabral teve grande influência política na 
comunidade de Santo Antônio de Lisboa.



Filho de Dealtino Antônio Cabral e Etelvina Maria Cabral, foi agricultor e pescador na 
localidade onde nasceu. Depois, mudou-se para Florianópolis, onde trabalhou como 
estivador durante doze anos.



Foi um dos primeiros filiados ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), em 1945. Quando 
Osmar Cunha (PSD), foi eleito prefeito de Florianópolis com apoio do PTB, em 1954, 
Altino foi nomeado intendente de Santo Antônio de Lisboa pela primeira vez, tendo 
ficado no cargo até 1958.



Foi o idealizador e primeiro presidente do AVANTE Futebol Clube, que mais tarde 
passou a ser denominado Associação Recreativa Cultural e Esportiva Avante. Durante 
sua administração, foi construído o estádio do time, além da sede antiga e da atual, 
ambas na Rua Cônego Serpa.



Após deixar a Intendência, permaneceu como funcionário da Prefeitura até 
aposentar-se. Daí em diante, percorreu todo o estado de Santa Catarina atuando como 
vendedor de livros jurídicos.



Entre 1985 e 1989, foi novamente intendente de Santo Antônio de Lisboa. Também 
exerceu o cargo de presidente da Associação dos Moradores do bairro.



Atuou como provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das 
Necessidades de 1981 a 1998. Nesse período, promoveu restaurações e construiu um 
salão, a primeira capela mortuária e uma nova casa paroquial na igreja.



A unidade educativa construída na comunidade e inaugurada em 1990, que hoje leva 
seu nome, foi estabelecida graças ao seu grande empenho.



Altino Dealtino Cabral foi casado com Dalila Homem Cabral e teve duas filhas. Faleceu 
no ano de 1999.


Altino Dealtino Cabral




NEIM Anirson 
Antônio 

das Chagas

E-mail

neim.anirson@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3304-3517

Endereço

Rodovia Dr. Antônio Luiz Gonzaga, 

nº 2023 

Bairro: Rio Tavares

Diretora da unidade

Marina Mariah Scariot

Capacidade de atendimento

220 vagas

Data de fundação


26 de setembro de 2016. Foi denominada “Anirson Antônio das 
Chagas” pelo Decreto nº 20.682, de 10 de setembro de 2019. 



A unidade foi inaugurada em 07 de outubro de 2019.


Estrutura física



12 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil, adulto e 
adaptados • Área administrativa • Sala de Professores • Sala 
Multiuso • Cozinha • Despensa • Refeitório • Lavanderia • Área de 
serviços • Depósitos • Pátio coberto • Área recreativa descoberta.




O professor Anirson Antônio das Chagas dedicou sua vida à 
educação.



Formado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), lecionou na rede estadual, nas escolas Getúlio Vargas e 
João Gonçalves Pinheiro. Nesta, exerceu as funções de professor e 
diretor. Também trabalhou na rede privada, na Escola Elisa Andreoli.



Foi morador do bairro Rio Tavares durante a vida inteira. Faleceu em 
28 de fevereiro de 2004, aos 44 anos.


Anirson Antônio das Chagas



NEIM Anjo da Guarda


E-mail

neim.anjodaguarda@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3333-3819

Endereço

Rua João da Cruz Meira, n° 350 
Bairro: Trindade

Diretora da unidade

Cristiane Vieira de Aguiar Perico

Capacidade de atendimento

100 vagas

Data de fundação


Foi municipalizado em 21 de janeiro de 2009 (como “Creche 
Anjo da Guarda”, no Decreto nº 6443). Transformou-se em 
“Núcleo de Educação Infantil Municipal Anjo da Guarda” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física


06 salas de atendimento com banheiros infantis • 01 banheiro 
de uso adulto • Secretaria/Sala da Direção • Sala de Professores 
• Sala Multiuso • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • Sala de 
Educação Física • Parque infantil.





NEIM Anna Spyrios 
Dimatos


E-mail

neim.annaspyrios@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3337-0614

Endereço

Rodovia Açoriana, n° 1180 

Bairro: Tapera

Diretora da unidade

Cristiane Vignardi

Capacidade de atendimento

250 vagas

Data de fundação


17 de abril de 1998 (como “Creche Anna Spyrios Dimatos”, no 
Decreto nº 110/98). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Anna Spyrios Dimatos” com base no Decreto 
nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



10 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil • 03 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala 
da Supervisão Escolar/Biblioteca • Sala de Professores  
Sala/Camarim • Cozinha • Despensa • Lavanderia • 02 
almoxarifados • Depósito de materiais de Educação Física  
02 parques com brinquedos • 02 áreas gramadas • 03 
espaços com areia • Casinha de alvenaria • Solário • Horta 
Pedagógica.



No início dos anos 90, a comunidade da Tapera viu a necessidade da 
construção de uma unidade educativa para as crianças do bairro.



Durante esse processo de luta e mobilização, um grupo de moradores 
chegou a invadir e cercar um terreno vazio localizado na Rodovia 
Açoriana para esse propósito.



O Senhor Spyrios, que era o proprietário desse terreno, questionou a 
ousadia da atitude dos moradores e, depois de muita conversa, resolveu 
doar o lote para o Conselho Comunitário da Tapera, com a ressalva de 
que a unidade deveria chamar-se Anna Spyrios Dimatos, em 
homenagem à sua mãe.


Anna Spyrios Dimatos



NEIM Armação

E-mail

neim.armacao@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-5313 | (48) 3237-5717

Endereço

Rua Izidoro Pires, n° 143 

Bairro: Armação

Diretora da unidade

Lenissa Coutinho

Capacidade de atendimento

245 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1980, em uma sala da então 
Escola Básica Presidente Castelo Branco. A partir de 1988, 
passa a funcionar em uma estrutura independente. A unidade, 
denominada “Núcleo de Educação Infantil Armação”, foi criada 
pelo Decreto nº 633/95, de 24 de agosto de 1995.


Estrutura física


10 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil 

03 banheiros de uso adulto • Sala de amamentação • Hall  
Secretaria • Sala da Direção • Sala da Supervisão Escolar • Sala 
de Professores • Sala Multiuso • Cozinha • Refeitório • Depósito 
de alimentos • Depósito de materiais de limpeza • Depósito de 
materiais didáticos • Depósito de materiais de Educação Física  
Área coberta.




Armação


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Armação, onde 
está localizada, na região sul de Florianópolis.






NEIM Barreira 
do Janga

E-mail

neim.barreiradojanga@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-0378 | (48) 3238-3064

Endereço

Rodovia Virgílio Várzea, n° 2507 

Bairro: Saco Grande

Diretora da unidade

Luciana Schutz Cipriano Nunes

Capacidade de atendimento

180 vagas

Data de fundação


Iniciou suas atividades no ano de 1988, junto à Escola Básica

Donícia Maria da Costa. Foi desvinculado da unidade e passou 
a operar de forma independente em 1º de março de 2004, 
através dos Decretos nº 2255 e 2256.



Estrutura física



09 salas de atendimento • 03 banheiros • Secretaria/Sala da 
Direção • Sala de Professores • Biblioteca • Cozinha • Refeitório  
Depósito da cozinha • Lavanderia • Depósito de materiais de 
limpeza • Sala de Educação Física • Depósito externo da horta 

04 espaços de parque.



O Sr. João Gonzaga da Costa, conhecido carinhosamente como Janga, 
era um morador da região do Saco Grande.



Desde a década de 1960, juntamente com sua esposa, Donícia Maria da 
Costa, reivindicou e lutou pela criação de uma unidade educativa na 
localidade.



Hoje, ele e a esposa possuem instituições da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis na região nomeadas em sua homenagem.


Janga



NEIM Bem-Te-Vi

E-mail

neim.bemtevi@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3324-1723

Endereço

Avenida Rio Branco, n° 719 

Bairro: Centro

Diretora da unidade

Renata Nunes da Silva

Capacidade de atendimento

95 vagas

Data de fundação


Inicia as atividades em 1º de setembro de 1981, como 
“Escola Maternal Bem-Te-Vi”. Foi municipalizado como 
“Creche Bem-Te-Vi” através do Decreto nº 6443, de 21 de 
janeiro de 2009. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Bem-Te-Vi” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.


Estrutura física


04 salas de atendimento • 04 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Hall de entrada • Secretaria • Sala da 
Direção/Supervisão Escolar • Sala de Professores • Cozinha  
Refeitório • Lavanderia • Almoxarifado para produtos de limpeza 
Espaço para prática de Educação Física • Parque infantil.






NEIM Caetana 
Marcelina Dias


E-mail

neim.caetana@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3337-6273

Endereço

Rodovia Baldicero Filomeno, n° 3000 
Bairro: Ribeirão da Ilha

Diretora da unidade

Patricia Abs da Cruz Abes

Capacidade de atendimento

235 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1993, como “Creche Caetana 
Marcelina Dias”. Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Caetana Marcelina Dias” com base no Decreto 
nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



12 salas de atendimento • 06 banheiros de uso infantil • 04 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Cozinha • Refeitório  
Despensa de alimentos • Lavanderia • Depósito de materiais  

03 parques.



Filha de José Dias e Marcelina Dias, Caetana Marcelina Dias nasceu em 
29 de janeiro de 1872, no Alto Ribeirão.



Estudou no Saco dos Limões e com 21 anos começou a lecionar no 
bairro em que residia, em uma escola localizada onde hoje é a Estrada 
Geral do Alto Ribeirão.



Na época, não era necessário ter formação para lecionar - o importante 
era ter boa vontade, saber ler e escrever bem, e ser eleitora, requisitos 
que Caetana preenchia.



A função de professora que Dona Caetana exercia conferiu-lhe 
autoridade, consideração e respeito na comunidade. Como 
homenagem, em 1993, deu nome à unidade de educação infantil da 
localidade.



Faleceu em 29 de dezembro de 1974, aos 102 anos de idade.


Caetana Marcelina Dias



NEIM Caieira da 
Barra do Sul


E-mail

neim.caieira@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-6184

Endereço

Rodovia Baldicero Filomeno, n° 19795 
Bairro: Caieira da Barra do Sul

Diretora da unidade

Juliana Silva Naboro Marques

Capacidade de atendimento

60 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1992. A unidade, denominada 
“Núcleo de Educação Infantil Caieira da Barra do Sul”, foi 
criada através do Decreto nº 1177, de 30 de outubro de 2001. 
A Portaria nº 088/2014, de 21 de março de 2014, autorizou 
seu funcionamento.


Estrutura física


03 salas de atendimento • 03 banheiros • Sala da Direção 
Sala de Professores • Sala de Artes • Cozinha  

Refeitório • Lavanderia • Sala de isolamento • Sala para 
depósito de materiais didáticos • Espaço para Educação 
Física • Parque de madeira • Quadra com brinquedos.



Caieira da Barra do Sul


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Caieira 
da Barra do Sul, onde está localizada, no extremo sul de 
Florianópolis.





NEIM Campeche

E-mail

neim.campeche@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3338-4886

Endereço

Servidão Dionísio Rafhael Ignácio, n° 287  
Bairro: Campeche


Diretora da unidade

Edimara Castilho Cancian

Capacidade de atendimento

230 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1983, no mesmo prédio da 
Escola Básica Brigadeiro Eduardo Gomes. Desvinculou-se da 
escola em 1988 e passou a atuar em um prédio independente 
no ano de 1993. A unidade, denominada “Núcleo de Educação 
Infantil Campeche”, foi criada pelo Decreto nº 635/95, de 24 de 
agosto de 1995.




Campeche



A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Campeche, 
localizado na região sul de Florianópolis, um dos principais 
balneários turísticos da cidade.

Estrutura física



06 salas de atendimento • 04 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da Direção • Sala 
da Coordenação Pedagógica • Sala de Professores • Sala de 
estudos • Sala de Literatura Infantil • Cozinha • Hall/Refeitório 
Despensa • Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza  
Depósito de materiais de Educação Física • Parque • Campo 
de futebol.



NEIM Canto 
da Lagoa


E-mail

neim.cantodalagoa@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-8118

Endereço

Rua Laurindo Januário da Silveira, n° 2493 

Bairro: Canto da Lagoa

Diretora da unidade

Renata Vieira Horn

Capacidade de atendimento

80 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1985, nas dependências 
da atual Escola Básica João Francisco Garcez. O prédio 
próprio da unidade foi inaugurado em fevereiro de 1989. 



Municipalizou-se em 24 de agosto de 1995, pelo Decreto 
nº 640/95.

Estrutura física


02 salas de atendimento • 01 banheiro de uso infantil  
01 banheiro de uso adulto • Secretaria • Cozinha  
Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza • Parque 
infantil • Quiosque de madeira.



Canto da Lagoa


A unidade foi nomeada em homenagem ao tradicional 
Canto da Lagoa, localidade do bairro Lagoa da 
Conceição, situada na região leste de Florianópolis.





NEIM Carlos Humberto 
Pederneiras Corrêa

E-mail

neim.carloshumberto@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3222-7076

Endereço

Rua Zumbi dos Palmares, n° 23

Bairro: Agronômica

Diretora da unidade

Neuseli Maria Sardanha

Capacidade de atendimento

62 vagas

Data de fundação


30 de agosto de 2011 (como “Creche Carlos Humberto 
Pederneiras Corrêa”, no Decreto nº 9262). 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Carlos Humberto Pederneiras Corrêa” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



04 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil e adulto  
Sala da Direção • Sala de Professores • Biblioteca • Palco para 
apresentações • Cozinha com despensa • Refeitório • Lavanderia 
Depósito para materiais de higiene e limpeza • Parque com 
brinquedos.



Nascido em Florianópolis, em 11 de abril de 1941, o professor Carlos 
Humberto Pederneiras Corrêa foi uma importante figura na história de 
Santa Catarina.



Doutor em História, foi professor da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina (IHGSC) e membro da Academia Catarinense de Letras, dentre 
uma longa trajetória profissional.



Sua obra era voltada aos temas da história e da cultura de Santa 
Catarina, e era conhecido por lutar pela preservação da memória 
catarinense.



Faleceu em 24 de novembro de 2010, aos 69 anos.


Carlos Humberto Pederneiras Corrêa



NEIM Celso 
Pamplona

E-mail

neim.celsopamplona@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3240-1433

Endereço

Rua Gualberto Senna, n° 111

Bairro: Jardim Atlântico

Diretora da unidade

Tania Claudia Rita Martins

Capacidade de atendimento

230 vagas

Data de fundação


20 de setembro de 1994 (como “Creche Celso Pamplona”, no 
Decreto nº 912). Consta no decreto que teve suas atividades 
iniciadas no ano de 1984. Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Celso Pamplona” com base no 
Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



12 salas de atendimento • 05 banheiros para uso infantil • 02 
banheiros para uso adulto • Secretaria • Sala da Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Brinquedoteca • SalaMultimeios  
Cozinha • Espaço de refeitório e atividades coletivas • Depósito 
para materiais de higiene e limpeza • Quadra de esportes • 03 
espaços de parque.




Natural de Blumenau, Celso Veiga Pamplona foi um comunicador e 
colunista que marcou a crônica social de Santa Catarina.



Conhecido como “metralhadora platinada”, Celso foi revelado na TV 
Cultura. Atuou como apresentador na antiga RBS TV e foi colunista de 
jornais como A Gazeta e A Ponte. 



Festeiro assumido, apresentava diversos eventos sociais na Grande 
Florianópolis, entre bailes de debutantes e de Carnaval.



Celsinho fez parte da história do jornalismo e da comunicação 
catarinense, notabilizando-se por sua dedicação às causas sociais, 
através de um trabalho de apoio às entidades filantrópicas e 
assistenciais de Santa Catarina.



Faleceu em 20 de junho de 1982, devido a problemas pulmonares.


Celso Pamplona



NEIM Celso Ramos


E-mail

neim.celsoramos@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3225-8428

Endereço

Rua Professor Aldo Câmara da Silva, n° 180

Bairro: Prainha

Diretor da unidade

Fabio Marinho

Capacidade de atendimento

330 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1982, como “Creche Santa 
Terezinha do Menino Jesus”. Foi denominada “Creche 
Celso Ramos” pelo Decreto nº 9732, de 27 de fevereiro de 
2012. Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Celso Ramos” com base no Decreto nº 18.494, 
de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



20 salas de atendimento • 16 banheiros de uso infantil • 03 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Hall • Sala de espera • Sala 
da Coordenação Pedagógica • Sala de Professores • Biblioteca  
Sala Multimeios • Auditório • Cozinha • 02 refeitórios • Depósito 
de alimentos • Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza  
Depósito de materiais de Educação Física • Ginásio esportivo  
Pátio coberto • Pátio aberto • 02 espaços com areia • 02 parques 
infantis.



Nascido em Lages, em 18 de dezembro de 1897, Celso Ramos foi o 17º 
Governador de Santa Catarina.



Filho de Vidal Ramos e irmão de Nereu Ramos, Celso dedicou-se a 
atividades comerciais e industriais em Florianópolis, fundando e 
presidindo a Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC).



Na política, foi um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD) 
e acompanhou a carreira de Nereu Ramos, seu irmão, até sua morte, em 
1958.



Foi governador de Santa Catarina no período de 1961 a 1966. Seu 
governo foi responsável por criar uma infraestrutura com a missão de 
desencadear o desenvolvimento catarinense.



Dois municípios em Santa Catarina foram nomeados em sua memória – 
Governador Celso Ramos e Celso Ramos – além do Hospital 
Governador Celso Ramos, em Florianópolis, que foi construído e 
equipado durante seu mandato.



Foi casado com Edith Müller Gama e teve seis filhos. Faleceu em 
Florianópolis, em 1º de abril de 1996, aos 98 anos.


Celso Ramos



NEIM Chico Mendes


E-mail

neim.chicomendes@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3240-6402

Endereço

Rua João Almeida de Oliveira, n° 147 
Bairro: Monte Cristo

Diretora da unidade

Karine Quint Rachadel

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação


15 de outubro de 1996 (como “Creche Chico Mendes”, 
no Decreto nº 953/96). Consta no decreto que teve suas 
atividades iniciadas no ano de 1995. Transformou-se em 
“Núcleo de Educação Infantil Municipal Chico Mendes” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • Sala da 
Direção • Sala da Supervisão Escolar • Sala de Professores  
Cozinha • 02 refeitórios • Lavanderia • Depósito para alimentos  
Depósito para materiais pedagógicos • Depósito para materiais de

Educação Física • Solário • Espaço externo com quadra descoberta 
02 espaços de parque externos com brinquedos diversos.




Seringueiro, sindicalista, ambientalista e ativista político, Francisco 
Alves Mendes Filho deixou um legado na luta pela proteção do meio 
ambiente.



Nascido no município de Xapuri, no Acre, em 15 de dezembro de 1944, 
Chico trabalhou desde a infância como seringueiro na floresta 
Amazônica, acompanhando o pai. Devido ao difícil acesso aos estudos 
na região, alfabetizou-se aos 16 anos.



Militante da reforma agrária, da luta sindical e da conservação do meio 
ambiente, Chico Mendes assumiu a liderança dos movimentos ativistas 
da região amazônica na década de 1980, fazendo a luta dos 
seringueiros ser reconhecida mundialmente.



Referência no ativismo ambiental em todo o mundo, Chico foi premiado 
com o Global 500 da Organização das Nações Unidas (ONU) e com a 
Medalha de Meio Ambiente da Better World Society.



Em 22 de dezembro de 1988, aos 44 anos, Chico Mendes foi 
assassinado em uma emboscada nos fundos da sua casa, a mando de 
um pecuarista da região. Deixou uma viúva, Ilzamar Gadelha Mendes, e 
três filhos.



Após a sua morte, parques, institutos e memoriais foram fundados para 
disseminar seu legado e homenagear o líder seringueiro.


Chico Mendes



NEIM Clair Gruber 
Souza


E-mail

neim.clair@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-1584

Endereço

Rua Manoel Mancellos Moura, n° 171 
Bairro: Canasvieiras

Diretora da unidade

Andreia Vanessa Gerstner

Capacidade de atendimento

245 vagas

Data de fundação


14 de outubro de 2013 (como “Creche Clair Gruber Souza”, no 
Decreto nº 12.201, de 08 de outubro de 2013). Transformou-se 
em “Núcleo de Educação Infantil Municipal Clair Gruber Souza” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



08 salas de atendimento com solários (sendo 04 com banheiros 
conjugados) • 02 banheiros de uso infantil • 04 banheiros de uso 
adulto • 01 banheiro adaptado • Sala de amamentação • Sala da 
Direção/Secretaria • Sala da Supervisão Escolar • Sala de 
Professores • Biblioteca • Sala de Informática • Sala de Ateliê  
Brinquedoteca/Sala de Vídeo • Cozinha com 02 depósitos  
Refeitório • Depósito de materiais didáticos • Lavanderia com 02 
depósitos • Área externa com parque e caixa de areia • Horta 
Escolar.



Natural de Maravilha, em Santa Catarina, Clair Gruber Souza era 
professora e educadora.



Especialista em Orientação Educacional, tinha 36 anos de experiência 
na área da educação, sendo 26 deles dedicados à Secretaria Escolar. 
Atuou no Conselho Municipal de Educação de 2008 a 2011.



Seu último trabalho foi como Coordenadora do Programa de Formação 
Continuada do Sinepe/SC – Sindicato das Escolas Particulares de Santa 
Catarina, onde ampliou consideravelmente os recursos de formação 
dos educadores catarinenses, firmando o programa como referência 
nacional.



Clair foi casada durante 26 anos com o jornalista Walter Souza. Faleceu 
em outubro de 2011, vítima de câncer.


Clair Gruber Souza



NEIM Colônia Z-11


E-mail

neim.coloniaz11@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3232-3046

Endereço

Rua Desembargador Ivo Guilhon Pereira 
de Melo, n° 64 

Bairro: Barra da Lagoa

Diretora da unidade

Giane Ilanir Goes da Silva

Capacidade de atendimento

245 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1992. Foi municipalizada 
em 24 de agosto de 1995, pelo Decreto nº 647/95.

Estrutura física


06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil 
02 banheiros de uso adulto • Hall • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala de Professores • Biblioteca • Sala de 
Educação Especial/AEE • Cozinha • Despensa de 
alimentos • Refeitório • Lavanderia com depósito para 
materiais de limpeza • Sala de materiais de Educação 
Física • Sala de Artes externa • Solário • Parque infantil 
Campinho.





Colônia Z-11


A unidade foi nomeada em homenagem à tradicional 
Colônia de Pescadores Z-11, que representa os 
trabalhadores profissionais do setor artesanal da pesca 
na região da Barra da Lagoa, no Leste da Ilha.






NEIM Coqueiros

E-mail

neim.coqueiros@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3348-2033 | (48) 3248-5184

Endereço

Rua Bento Góia, n° 185

Bairro: Coqueiros

Diretora da unidade

Fernanda Machado Tavares da Silva

Capacidade de atendimento

160 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1982, como “NEI 
Almirante Carvalhal”. Foi denominada “Núcleo de 
Educação Infantil Coqueiros” pelo Decreto nº 637/95, 
de 24 de agosto de 1995.



Estrutura física


02 salas de atendimento com banheiro individual • 02 salas de 
atendimento com banheiro coletivo • 02 banheiros de uso adulto  
Sala da Direção/Secretaria • Sala de Coordenação • Sala de 
Professores • Biblioteca • Cozinha com despensa • Lavanderia  
Depósito para materiais de higiene • 02 parques externos.


Coqueiros


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Coqueiros, 
localizado na porção continental de Florianópolis.




NEIM Costeira

E-mail

neim.costeira@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3338-8477

Endereço

Avenida Jorge Lacerda, nº 1472, fundos

Bairro: Costeira do Pirajubaé

Diretora da unidade

Mariana de Oliveira Mendes

Capacidade de atendimento

90 vagas

Data de fundação


1º de janeiro de 2006 (Decreto nº 3796, 
de 22 de novembro de 2005).

Estrutura física


05 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil 

02 banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria 

Sala de Professores/Supervisão Escolar • Cozinha • Refeitório  
Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza • 02 áreas 
cobertas (utilizadas principalmente para a Educação Física) 

02 ambientes de parque com areia e brinquedos.



Costeira


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Costeira do 
Pirajubaé, onde está localizada, na região central de 
Florianópolis.





NEIM Cristo 
Redentor

E-mail

neim.cristoredentor@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3324-2229

Endereço

Rua Laura Caminha Meira, n° 276  
Bairro: Centro

Diretora da unidade

Jucelia Maria Gonzaga Ribeiro

Capacidade de atendimento

95 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no final da década de 1970. Foi 
municipalizada em 21 de janeiro de 2009 (como “Creche 
Cristo Redentor”, no Decreto nº 6443). Transformou-se em 
“Núcleo de Educação Infantil Municipal Cristo Redentor” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.

Estrutura física


06 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala de 
Professores • Cozinha • Refeitório • Depósito de alimentos  
Lavanderia • Depósito de materiais didáticos • Deck • Parque.





NEIM Diamantina 
Bertolina da 
Conceição


E-mail

neim.diamantina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-8680

Endereço

Rodovia Luiz Moura Gonzaga, n° 1525  

Bairro: Rio Tavares

Diretora da unidade

Marilete Laura Augusto Feliciano

Capacidade de atendimento

135 vagas

Data de fundação


13 de agosto de 2001 (como “Creche Diamantina Bertolina da 
Conceição”, no Decreto nº 1.071). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Diamantina Bertolina da Conceição” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil  
Secretaria com depósito • Sala da Supervisão Escolar • Sala de 
Professores • Espaço Interativo (Universo Lúdico) • Cozinha com 
despensa • Hall/Refeitório • Depósito externo • Solário • Parque 
com brinquedos.





Nascida no dia 17 de maio de 1923, no bairro Rio Tavares, Diamantina Bertolina da 
Conceição era filha de Bertolina Alexandra Nunes e Felisberto Barcelos de Oliveira, 
pescador e produtor de farinha de mandioca e de açúcar.



Casou-se com Manoel Henrique da Conceição, conhecido como Manerique, em 10 
de novembro de 1945, no cartório do Distrito da Lagoa da Conceição. O marido era 
pescador e lavrador.



Dona Neném, como era carinhosamente conhecida na comunidade, foi dona de 
casa, lavadeira, rendeira e costureira. Além das atividades exercidas, também 
cuidou de 16 filhos, entre eles dois pares de gêmeos.



Era uma mulher forte, dedicada ao trabalho e muito generosa, cujo papel foi de 
extrema importância à comunidade do Rio Tavares.



Faleceu no dia 22 de junho de 1993, aos 70 anos.



Nos anos 2000, um de seus filhos, Oscar Manoel da Conceição, foi vereador de 
Florianópolis. Por esses meios, homenageou a mãe e seu papel na comunidade, 
batizando a recém-construída unidade educativa do bairro com seu nome.


Diamantina Bertolina da Conceição



NEIM Dona Cota


E-mail

neim.donacota@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3249-5576

Endereço

Rua João Meirelles, n° 1515 

Bairro: Abraão

Diretora da unidade

Mara Regina Dutra Martins

Capacidade de atendimento

135 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades em maio de 1990, como “Creche Municipal 
do Abraão”. Foi denominada “Creche Dona Cota” através da Lei 
nº 4339, de 18 de março de 1994. Transformou-se em “Núcleo 
de Educação Infantil Municipal Dona Cota” com base no Decreto 
nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



07 salas de atendimento • 04 banheiros conjugados para uso 
infantil • 02 banheiros para uso adulto • Secretaria • Sala da 
Direção/Supervisão Escolar • Sala de Professores • Sala 
Multimídia • Cozinha • Lavanderia • 03 depósitos de materiais  
Solário • Espaço externo amplo.



Dona Maria José Bittencurt, conhecida carinhosamente como “Dona 
Cota”, era uma querida moradora do bairro Abraão.



Respeitada e admirada por prestar serviços filantrópicos à comunidade, 
foi homenageada com o nome da unidade educativa construída na 
localidade.


Dona Cota



NEIM Doralice 
Maria Dias


E-mail

neim.doralicemaria@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3266-8798

Endereço

Rodovia SC 403, Km 3 

Bairro: Vargem do Bom Jesus

Diretora da unidade

Eliane Brusco das Chagas

Capacidade de atendimento

280 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades como “NEI Ponta do Morro”, vinculado à 
Escola Desdobrada Ponta do Morro (hoje Escola Básica Luiz 
Cândido da Luz). Foi oficialmente desvinculado em 26 de maio 
de 2003. Em dezembro de 2010, foi aprovado um Projeto de Lei 
alterando o nome da unidade para “Doralice Maria Dias”.



Estrutura física



07 salas de atendimento com banheiros • 01 banheiro de uso 
adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala da Coordenação 
Pedagógica • Sala de Professores • Cozinha • Hall/Refeitório  
Depósito de alimentos • Lavanderia/Depósito de materiais de 
limpeza • Depósito de materiais pedagógicos • Pátio com 
brinquedos.



Doralice Maria Dias, conhecida carinhosamente como “Dona Dourada”, 
foi uma moradora querida da Vargem Grande, que atuou como parteira 
nas comunidades deste entorno.



Em dezembro de 2010, o nome da unidade educativa da região foi 
alterado para homenageá-la.


Doralice Maria Dias



NEIM Doralice 
Teodora Bastos


E-mail

neim.doraliceteodora@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3266-4789

Endereço

Rua Manoel Mancellos Moura, n° 112 
Bairro: Canasvieiras

Diretora da unidade

Claudia de Almeida Ten Caten

Capacidade de atendimento

290 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades em dezembro de 1992, como “Creche de 
Canasvieiras”. Municipalizou-se em 20 de setembro de 1994 
(Decreto nº 900). No final dos anos 1990, foi denominada 
“Creche Doralice Teodora Bastos”. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Doralice Teodora Bastos” com base no Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.



Estrutura física



10 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da Direção • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Cozinha • Refeitório  
Despensa • Área de serviços • Depósito • Container (utilizado 
como depósito de materiais pedagógicos) • Parque.



Dona Doralice Teodora Bastos foi uma parteira muito reconhecida na 
comunidade de Canasvieiras.



Como homenagem por seu trabalho, passou a nomear a unidade 
educativa do bairro a partir do final dos anos 1990.



A solicitação de denominação partiu de seu bisneto, “Seu Tião”, então 
presidente da AMOCAN (Associação de Moradores de Canasvieiras), 
entidade responsável pela luta e mobilização da comunidade e do poder 
público para a construção de uma creche no local.


Doralice Teodora Bastos



NEIM Professora 
Elisabete Nunes 
Anderle


E-mail

neim.elisabete@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3338-4785

Endereço

Servidão Timóteo José Mariano, n° 254 
Bairro: Barra da Lagoa

Diretora da unidade

Grasiela Irinete Ferreira Meneses

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação


25 de março de 2009, como “Creche Professora Elisabete Nunes 
Anderle” (Decreto nº 7091, de 1º de junho de 2009). 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Professora Elisabete Nunes Anderle” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



06 salas de atendimento • 01 banheiro para crianças 

01 banheiro para adultos • Área administrativa • Cozinha  
Refeitório • Lavanderia • Área de serviços • Área de recreação 
coberta e descoberta.



Natural de Tubarão, a professora e socióloga Elisabete Nunes Anderle dedicou 
grande parte de sua vida à educação catarinense.



Formada em Ciência Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Elisabete foi professora e pró-reitora de Extensão na Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc). Também atuou como Diretora Geral e Secretária de 
Estado da Educação, Ciência e Tecnologia.



Em 2007, assumiu a presidência da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), onde 
acumulou inúmeras conquistas, desenvolvendo e participando de inúmeros 
projetos voltados para incentivar as áreas de letras, artes plásticas, música, artes 
cênicas, cinema, folclore, artesanato e patrimônio cultural de Santa Catarina.



Elisabete foi casada com o professor e ex-secretário de Estado da Educação 
Jacó Anderle e teve três filhos.



Faleceu em 16 de março de 2008, aos 60 anos, vítima de um câncer que lutava 
contra desde 2004.


Elisabete Nunes Anderle



NEIM Fermínio 
Francisco Vieira


E-mail

neim.ferminio@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-6381

Endereço

Rua Sebastião Laurentino da Silva, n° 250 
Bairro: Córrego Grande

Diretora da unidade

Claudia Cristina Alves da Silva

Capacidade de atendimento

230 vagas

Data de fundação


28 de abril de 1993 (como “Creche Fermínio Francisco Vieira”, 
através da Lei nº 4004/93). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Fermínio Francisco Vieira” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



10 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil  

02 banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da 
Supervisão Pedagógica • Sala de Professores • Cozinha  
Depósito de alimentos • Refeitório/Hall • Lavanderia  
Depósito de materiais de limpeza • Pátio arborizado com 
brinquedos e área de lazer • Horta Escolar.



O Sr. Fermínio Francisco Vieira era um residente do bairro Córrego Grande.



Em fevereiro de 1919, os jesuítas se instalaram na localidade e compraram 
um terreno. O lote, mais tarde, foi trocado com “Seu Fermínio”, na época um 
dos moradores mais antigos da região.



Quando a comunidade do Córrego Grande se uniu à Prefeitura de 
Florianópolis para a construção de uma unidade educativa no bairro, 
Fermínio doou seu terreno para essa finalidade.



Desde então, como homenagem pelo ato de generosidade, o 
estabelecimento de ensino leva seu nome.



Fermínio Francisco Vieira



NEIM Francisca 
Idalina Lopes


E-mail

neim.franciscaidalina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3338-7816

Endereço

Rua Nossa Senhora de Fátima, n° 333  
Bairro: Areias do Morro das Pedras

Diretora da unidade

Luciani Pereira Martins da Silva

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação


20 de setembro de 1994 (Decreto nº 894/94), como “Creche 
Francisca Idalina Lopes”. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Francisca Idalina Lopes” com base no Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.


Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros para crianças  

02 banheiros para adultos • Secretaria • Sala da Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Ateliê • Cozinha • Refeitório 
Depósito de alimentos • Lavanderia • 02 parques • Casinha 

de madeira.



Descendente de açorianos, Dona Francisca Idalina Lopes nasceu no 
Ribeirão da Ilha, no final do século XIX, em 1872.



Ainda jovem, casou-se com Ilias Luduvino Lopes, lavrador e proprietário 
de um engenho de farinha. Assim, mudou-se para o encruzo do Alto 
Ribeirão, hoje conhecido como Trevo do Erasmo.



Além do engenho, o casal também possuía algumas faixas de terra na 
região de Areias do Morro das Pedras, onde plantavam melancia, 
mandioca, aipim, batata doce, milho e amendoim. Durante as colheitas, 
costumava doar melancia, farinha, milho, biju, cuscuz e roscas para 
pessoas da comunidade.



Dona Francisca, conhecida como “Mãe Dinha” ou “Chichica”, era uma 
mulher generosa, bondosa e muito querida, procurada pelas famílias da 
região por seu poder de reza. Benzia muitas crianças contra mal olhado, 
zipra e nervo torto.



Com a construção de uma unidade de educação infantil na localidade 
de Areias, a comunidade escolheu batizá-la com seu nome, Francisca 
Idalina Lopes, como homenagem à sua história tão significativa na 
região.


Francisca Idalina Lopes



NEIM Franklin 
Cascaes


E-mail

neim.franklin@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-7441

Endereço

Avenida Luiz Boiteux Piazza, n° 4810

Bairro: Ponta das Canas

Diretora da unidade

Lourdes Silva Romera

Capacidade de atendimento

80 vagas

Data de fundação


18 de março de 2008 (como “Creche Franklin Cascaes”, no 
Decreto nº 5668, de 11 de abril de 2008). 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Franklin Cascaes” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.



Estrutura física



04 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • 02 
banheiro de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala da 
Coordenação Pedagógica e de Estudos e Planejamentos • Cozinha 
com depósito de alimentos • Refeitório • Lavanderia com depósito 
de materiais de limpeza • Depósito de materiais de Educação 
Física • Parque com brinquedos • Quiosque.




Escritor, artista plástico e pesquisador da cultura açoriana, Franklin Joaquim Cascaes é uma 
das personalidades mais importantes da Ilha de Santa Catarina.



Nascido em 16 de outubro de 1908, na praia de Itaguaçu, em Florianópolis, desde cedo 
gostava de rabiscar desenhos usando carvão e moldar bonecos e miniaturas de cerâmica 
feitos nas olarias. Também tinha grande curiosidade pelas histórias sobre bruxas que eram 
compartilhadas por gerações.



Nos anos 40, na contramão da história, que buscava o novo e o moderno, Franklin passou a 
mergulhar no passado e na tradição secular de sua cidade natal. Assim, durante 40 anos, o 
artista pesquisou e registrou costumes, crenças, identidades e características do homem do 
litoral catarinense e das comunidades pesqueiras da Ilha de Santa Catarina.



Seu trabalho resultou em 42 conjuntos temáticos formados por esculturas de pequeno 
porte que representam figuras, ferramentas, instrumentos e utensílios, além de maquetes e 
outros objetos confeccionados em diferentes materiais. Franklin também deixou mais de 
1.500 desenhos e centenas de anotações, recortes de jornais, cadernos e outros 
documentos.



O acervo encontra-se no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), em uma coleção que leva o nome de sua esposa, a Professora 
Elizabeth Pavan Cascaes.



Franklin faleceu no dia 15 de março de 1983, aos 74 anos. Sua pesquisa, arte e genialidade 
são, até hoje, uma das maiores contribuições para o resgate e preservação da identidade 
cultural do município de Florianópolis.


Franklin Cascaes



NEIM Gentil Mathias 
da Silva


E-mail

neim.gentilmathias@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-1126

Endereço

Rua Dom João Becker, n° 988 

Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Vanusa Alda de Sousa

Capacidade de atendimento

565 vagas

Data de fundação


04 de setembro de 2008 (como “Praia dos Ingleses”, no Decreto 
nº 6113). Foi denominado “Gentil Mathias da Silva” pelo Decreto 
nº 12.162, de 19 de setembro de 2013.




Estrutura física



20 salas de atendimento • 03 banheiros • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores  
Brinquedoteca • Cozinha • Lavanderia • Sala de material 
pedagógico • Depósito de materiais de limpeza • 02 depósitos  
Quadra.



Gentil Mathias da Silva nasceu na localidade dos Ingleses, em 
Florianópolis, no dia 24 de fevereiro de 1905.



Filho de Generozo Eleutério da Silva e Cipriana Salviana da Silva, 
dedicou sua vida à pesca e exerceu, em paralelo, cargos que lhe 
concederam grande popularidade na região.



Durante sua trajetória profissional, foi Intendente Distrital, delegado de 
polícia, comerciante, proprietário de uma indústria pesqueira no mesmo 
distrito e proprietário de embarcações pesqueiras e redes no município 
de Rio Grande (RS).



Gentil Mathias também atuou na vida política, tendo sido por muitos 
anos o líder político da antiga União Democrática Nacional (UDN) no 
distrito.



Casou-se com Maria Izabel da Silva e teve nove filhos (dois falecidos). 
Deixou como legado à família o entusiasmo pelo setor pesqueiro e o 
amor pela comunidade onde viviam.



Faleceu em 13 de setembro de 1970, aos 65 anos.


Gentil Mathias da Silva



NEIM Hassis


E-mail

neim.hassis@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-3180

Endereço

Avenida Jorge Lacerda, s/n 

Bairro: Costeira do Pirajubaé

Diretora da unidade

Carla Cristina Britto

Capacidade de atendimento

190 vagas

Data de fundação


12 de maio de 2014 (como “Creche Hassis”, no Decreto nº 
13.050). Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Hassis” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.



Estrutura física



10 salas de atendimento com solário • 05 banheiros de uso 
infantil • 03 banheiros sociais (sendo um adaptado) • Vestiário 
Sala de amamentação • Hall de entrada • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala da Coordenação Pedagógica • Sala de 
Professores • Sala Multiuso • Cozinha • Depósito de alimentos 
Lavanderia • Depósito de materiais didático/pedagógicos • 02 
depósitos de materiais de limpeza • Área de serviços • Pátio 
externo com quadras de areia e brinquedos • Espaço projetado 
para bosque/pomar • Horta Escolar.



Hiedy de Assis Corrêa, conhecido pelo nome artístico Hassis, foi um artista plástico que 
deixou um grande legado na cultura catarinense.



Nascido em 27 de julho de 1926, em Curitiba (PR), Hassis tinha dois anos quando 
mudou-se definitivamente para Florianópolis, cidade pela qual se apaixonou. Sua 
criatividade e amor pela arte eram visíveis desde a infância.



Iniciou sua carreira artística em 1944. Nas décadas de 40 a 50, foi ilustrador da Revista Sul, 
passando a contribuir com o movimento literário e artístico conhecido como “Grupo Sul”.



Em sua obra, no formato de murais, painéis, ilustrações e pinturas, retratava sua visão de 
elementos da paisagem natural e humana de Santa Catarina e, em especial, as 
manifestações e o cotidiano da Capital.



Hassis produziu peças como o Mural da Humanidade, para a Capela da Santíssima 
Trindade; o Contestado - Terra Contestada, hoje no Museu do Contestado, em Caçador; e o 
Mural do Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis.



Participou de mais de 200 coletivas e salões na região Sul e realizou mais de 60 
exposições individuais. Suas obras integram o acervo do MASC, em Florianópolis, e do 
MAC, em Curitiba, além de coleções particulares no Brasil e no exterior.



Hassis foi casado com Nazle Paulo Corrêa e teve duas filhas. Faleceu em 2001, aos 74 
anos. No mesmo ano, em Florianópolis, foi criada a Fundação Hassis, para preservar sua 
memória e legado.


Hassis



NEIM Hermenegilda 
Carolina Jacques


E-mail

neim.hermenegilda@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3266-8590

Endereço

Estrada Intendente Antônio Damasco, n° 3800 

Bairro: Ratones

Diretora da unidade

Liliane Oliveira Pinheiro

Capacidade de atendimento

195 vagas

Data de fundação


10 de agosto de 2001 (como “Creche Ratones”, no Decreto nº 
1067). Foi denominada “Creche Hermenegilda Carolina Jacques” 
pela Lei nº 6121, de 29 de novembro de 2002. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Hermenegilda Carolina Jacques” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



12 salas de atendimento • 07 banheiros de uso infantil • 03 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala de 
Professores • Biblioteca/Brinquedoteca • Cozinha • Refeitório  
Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza • Sala de materiais 
de Educação Física • Ateliê • 02 parques com brinquedos.



Filha de Carolina Francisca Cabral e de Manoel Alves Cabral, Hermenegilda Carolina 
Jacques nasceu no dia 13 de abril de 1914, na então localidade de Ratones.



Empenhado na luta pelos interesses da comunidade, seu pai foi nomeado Intendente 
Distrital da região. Inspirada por ele, Hermenegilda dedicou-se aos estudos, sempre 
buscando uma boa formação cultural e social.



Em 20 de novembro de 1937, casou-se com Cassiano Jacques, com quem teve dez 
filhos. O marido, sempre muito cordial, acessível e presente na comunidade, também foi 
escolhido para o cargo de Intendente Distrital da localidade.



Hermenegilda tornou-se conhecida na comunidade como Dona Gida, uma mulher muito 
distinta, que gostava muito de costurar e, mais ainda, de ajudar os necessitados.



Faleceu em 09 de maio de 1988, em decorrência de problemas cardíacos, aos 74 anos.



Em reconhecimento à história de toda a família no bairro e como homenagem, em 
especial, à Dona Gida, a unidade educativa de Ratones foi batizada com seu nome.


Hermenegilda Carolina Jacques



NEIM Idalina Ochôa


E-mail

neim.idalina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3236-2646

Endereço

Rua Vereador Osvaldo Bittencourt, n° 327 
Bairro: Carianos

Diretora da unidade

Kellyn Gutterres Vieira

Capacidade de atendimento

150 vagas

Data de fundação


Foi inaugurada no dia 25 de março de 1992, como “Creche

Idalina Ochôa”. Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Idalina Ochôa” com base no Decreto nº 18.494, de 11 
de abril de 2018.



Estrutura física



08 salas de atendimento • 06 banheiros • Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Biblioteca • Sala 
Multimeios • Cozinha • Hall/Refeitório • Lavanderia • Almoxarifado 
• Parque.



Moradora do bairro Carianos, Idalina Ochôa foi uma das principais vozes 
na luta pela construção de uma unidade educativa infantil para a 
comunidade.



Fazia parte do Clube de Mães do Carianos e, através de seu trabalho na 
instituição, conseguiu mobilizar o bairro e o poder público para a causa.



Assim, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, a unidade que 
hoje leva seu nome começou a ser construída em 1986 e foi, finalmente, 
inaugurada em 25 de março de 1992.


Idalina Ochôa



NEIM Ilha Continente

E-mail

neim.ilhacontinente@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3248-6297

Endereço

Travessa Central Continente, nº 124

Bairro: Capoeiras

Diretora da unidade

Jucelia Maria Tasca da Silva

Capacidade de atendimento

100 vagas

Data de fundação


14 de novembro de 1997, como “Creche Ilha Continente” 
(Decreto nº 428/97). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Ilha Continente” com base no 
Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.

Estrutura física


05 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção • Sala da Supervisão 
Escolar e de leitura • Sala de Professores • Cozinha • Depósito 
de alimentos • Refeitório • Lavanderia • Deck no jardim • Parque 
infantil.



Ilha Continente


A unidade foi nomeada em homenagem às duas regiões 
de Florianópolis: a Ilha e o Continente.





NEIM Ingleses I

E-mail

neim.ingleses1@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-3691

Endereço

Servidão Três Marias, n° 1040 

Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Samantha Gonzales Brouwenstyn

Capacidade de atendimento

330 vagas

Data de fundação


12 de novembro de 1999 (como “Creche Ingleses”, no 
Decreto nº 232). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Ingleses I” com base no Decreto nº 18.494, 
de 11 de abril de 2018.



Estrutura física


12 salas de atendimento • 07 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Hall • Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Cozinha  
Refeitório • Lavanderia • Sala de materiais de Educação 
Física • 03 depósitos (um de alimentos, um de materiais de 
limpeza e um de materiais pedagógicos) • Parque infantil  
Casinha • Campo de futebol de areia • Horta Escolar.




Ingleses


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Ingleses, 
situado no extremo norte de Florianópolis, um dos principais 
balneários turísticos da Capital.





NEIM Irmã Scheilla


E-mail

neim.irmascheilla@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3233-6035

Endereço

Avenida Pequeno Príncipe, n° 721 

Bairro: Campeche

Diretora da unidade

Simone Carvalho de Andrade

Capacidade de atendimento

130 vagas

Data de fundação


10 de fevereiro de 1972. Municipalizou-se em 30 de dezembro de 
2008 (Decreto nº 6403), como “Creche Irmã Scheilla”. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal Irmã 
Scheilla” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



06 salas de atendimento • 04 banheiros de uso infantil 
01 banheiro de uso adulto • Secretaria • Sala de 
Professores • Cozinha • Refeitório • Lavanderia 

02 parques • Quadra descoberta.



Nome conhecido e querido dentro da doutrina espírita, Scheilla Fritz 
viveu na Alemanha do século XX. Foi enfermeira na Segunda Guerra 
Mundial e desencarnou em 1943, na cidade de Hamburgo, durante um 
bombardeio aéreo.



Seu espírito materializou-se pela primeira vez no ano de 1948, 
auxiliando o médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como 
Peixotinho, no atendimento aos doentes que procuravam sua ajuda.



Os médiuns Chico Xavier e João Nunes Maia, assim como outros 
nomes, psicografaram diversas obras de autoria da Irmã Scheilla.


Irmã Scheilla



NEIM Irmão Celso


E-mail

neim.irmaocelso@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3228-6558

Endereço

Rua Rui Barbosa, n° 677, fundos

Bairro: Agronômica

Diretora da unidade

Katia Regina Costa

Capacidade de atendimento

120 vagas

Data de fundação


07 de outubro de 1999 (Decreto nº 200). Foi denominada 
“Creche Irmão Celso” pela Lei nº 5579, de 26 de novembro 
de 1999. Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Irmão Celso” com base no Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.



Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiro para crianças • 02 
banheiros para adultos • Secretaria • Sala da Direção • Sala de 
Professores • Sala Multimídia • Cozinha • Refeitório • Depósito de 
alimentos • Lavanderia • Depósito de materiais • Parque na área 
externa.




Irmão Pedro Conte, mais conhecido como Irmão Celso Maria, foi um padre 
marista que residia na região da Trindade e dedicava-se ao trabalho em prol da 
comunidade.



Por três períodos distintos, durante 19 anos, atuou no Abrigo de Menores, 
instituição beneficente criada em 1940 para acolher meninos na faixa etária de 
7 a 18 anos.



O prédio ficava onde hoje se localiza a unidade educativa da Agronômica, que 
leva o nome de Irmão Celso em sua homenagem.



Durante os anos em que trabalhou na instituição, exerceu as funções de 
enfermeiro e coordenador de diversas tarefas educacionais. Era considerado um 
“bom samaritano”, cumprindo sua missão com competência e profissionalismo.



Após o ano de 1956, com o encerramento das atividades do Abrigo de Menores, 
Irmão Celso passou a dedicar-se à catequese das crianças dos bairros vizinhos, 
especialmente na região do Saco Grande. 



Atuou com esse propósito até seu falecimento, em outubro de 1994.


Irmão Celso

Irmão Celso, de batina preta.



NEIM Jardim 
Atlântico 


E-mail

neim.jardimatlantico@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3244-0690

Endereço

Rua Irmã Bonavita, nº 185 

Bairro: Jardim Atlântico

Diretora da unidade

Michele Marcia Hilzendeger

Capacidade de atendimento

105 vagas

Data de fundação


28 de fevereiro de 2003 (como “Creche Jardim Atlântico”, no 
Decreto nº 1829). 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Jardim Atlântico” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.



Jardim Atlântico



A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Jardim 
Atlântico, localizado na região continental de Florianópolis, sendo 
o primeiro bairro da Capital no sentido Continente-Ilha.

Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala de 
Coordenação Pedagógica • Sala de Professores • Sala Multiuso 
(com projeto de biblioteca e brinquedoteca) • Cozinha com 
depósito de alimentos • Lavanderia • Depósito para materiais de 
limpeza • Depósito para materiais de Educação Física • Parque 
infantil • Quiosque.




NEIM João Machado 
da Silva


E-mail

neim.joaomachado@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 32284764 | (48) 3228-2158

Endereço

Rua José Pedro Gil, n° 195

Bairro: Agronômica

Diretora da unidade

Pamella Tolentino

Capacidade de atendimento

85 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no dia 26 de setembro de 1992. Foi 
municipalizado em 24 de agosto de 1995 (Decreto nº 638/95).



Estrutura física



03 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • 01 
banheiro de uso adulto • 01 banheiro adaptado • Cozinha  
Depósito de alimentos • Refeitório • Área de serviços  
Almoxarifado • 03 pátios (sendo dois com brinquedos)  

Horta Escolar.



João Machado da Silva era o morador mais antigo da Rua José Pedro 
Gil, no bairro da Agronômica.



Em sua homenagem, a unidade educativa ali estabelecida leva o seu 
nome.


João Machado da Silva



NEIM Joaquina Maria 
Peres


E-mail

neim.joaquina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3334-2466

Endereço

Rua Amaro Antônio Vieira, n° 2095

Bairro: Itacorubi

Diretora da unidade

Juliana Francisco de Medeiros

Capacidade de atendimento

125 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades em abril de 1987. Foi municipalizada como 
“Creche Joaquina Maria Peres”, em 20 de setembro de 1994 
(Decreto nº 910/94). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Joaquina Maria Peres” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



07 salas de atendimento • 03 banheiros conjugados • Hall de 
entrada • Sala da Direção/Secretaria • Sala de Professores • Sala 
de estudo • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • 02 parques • Horta 
Escolar.



A Sra. Joaquina Maria Peres era uma moradora do bairro Itacorubi.



Diante da necessidade e dos esforços conjuntos para a construção de 
uma instituição de ensino na comunidade, Joaquina doou o terreno 
onde hoje localiza-se a unidade educativa, que leva seu nome como 
homenagem pelo ato de generosidade.


Joaquina Maria Peres



NEIM Joel Rogério 
de Freitas


E-mail

neim.joelrogerio@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3240-8855 | (48) 3249-3221

Endereço

Rua Mauro de Carvalho, n° 114 

Bairro: Monte Cristo

Diretora da unidade

Adriana Maria Lopes de Machado

Capacidade de atendimento

185 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1990, como “Creche Pró-Morar”. 
Foi denominada “Creche Joel Rogério de Freitas” pelo Decreto nº 
902/94, de 20 de abril de 1994. Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Joel Rogério de Freitas” com base no Decreto 
nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



08 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil e adulto  
Vestiários • Sala de amamentação • Secretaria • Sala da Direção 
Sala da Coordenação Pedagógica • Sala de Professores  
Brinquedoteca • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • Depósito 
para materiais de limpeza • Depósito para materiais de 
Educação Física • Quadra esportiva • Parque.



Joel Rogério de Freitas foi um morador e importante líder comunitário 
do bairro Monte Cristo, que atuou fortemente no desenvolvimento e 
construção de uma unidade educativa para as crianças da comunidade.



Em 18 de janeiro de 1986, Joel Rogério de Freitas, então policial militar 
aposentado, tomou posse como vice-presidente da primeira associação 
comunitária do bairro, cuja sede estava localizada no Conjunto 
Habitacional Pró-Morar.



Com o crescimento da comunidade e, consequentemente, do número 
de crianças no bairro, a Associação de Moradores do Monte Cristo 
trabalhou firme para a construção de uma creche, localizada no terreno 
ao lado da instituição.



A construção da unidade iniciou em meados de 1988 e foi concluída em 
1990, ano em que Joel Rogério de Freitas tornou-se presidente da 
associação comunitária.



A chamada “Creche Pró-Morar” foi inaugurada no mesmo ano e iniciou 
suas atividades atendendo três grupos de crianças. Na época, a 
associação era responsável pela contratação e pagamento dos 
profissionais do quadro civil, como merendeiras, serviços gerais, 
auxiliares de sala e vigias.



Joel Rogério de Freitas faleceu no ano de 1993 e, como homenagem 
póstuma, passou a nomear a unidade educativa que tanto lutou para 
construir.


Joel Rogério de Freitas



NEIM Judite 
Fernandes de Lima


E-mail

neim.judite@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3337-4832

Endereço

Rodovia João Paulo, n° 1268, Fundos 
Bairro: João Paulo

Diretora da unidade

Adriana Jurema da Silva

Capacidade de atendimento

125 vagas

Data de fundação


27 de outubro de 1980 (Decreto nº 183/80). Foi denominada 
“Núcleo de Educação Infantil Judite Fernandes de Lima” pelo 
Decreto nº 591/96, de 16 de julho de 1996.




Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala de Professores  
Biblioteca • Cozinha • Hall/Refeitório • Lavanderia • Depósito 
de alimentos • Depósito de materiais didáticos pedagógicos 
e de limpeza • Área externa • Área coberta • Área verde • 
Deck • Floresta do Saci.




A professora Judite Fernandes de Lima, conhecida carinhosamente 
como “Dona Anita”, foi parte essencial da história, do crescimento e da 
formação educacional da comunidade do Saco Grande.



Nasceu em Lages, no dia 25 de julho de 1933. Em 1954, mudou-se para 
Florianópolis, onde realizou seu curso primário na Escola Pública 
Municipal de Saco Grande.



Judite exerceu as atividades de professora e diretora no antigo Grupo 
Escolar Municipal José do Valle Pereira, unidade educativa que hoje leva 
seu nome.



Era muito próxima da comunidade, participando da distribuição de 
remédios, coleta de sangue e aplicação de injeções no bairro. Também 
foi membro integrante e atuante da Igreja de São Miguel, padroeiro da 
localidade.



Foi casada com o Sr. Arnaldo de Lima e teve dois filhos. Faleceu em 06 
de janeiro de 1979, aos 45 anos.


Judite Fernandes de Lima



NEIM Júlia Maria 
Rodrigues


E-mail

neim.juliamaria@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3244-0420

Endereço

Rua Eugênio Raulino Koerich, n° 231  
Bairro: Jardim Atlântico

Diretora da unidade

Lizete Ines Brasil

Capacidade de atendimento

155 vagas

Data de fundação


05 de outubro de 2010 (como “Creche Júlia Maria Rodrigues”, no 
Decreto nº 8447). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Júlia Maria Rodrigues” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



08 salas de atendimento • Sanitários infantis e especiais  
Banheiros de uso adulto • Vestiário • Secretaria • Sala de 
Professores • Sala de reuniões • Sala de Vídeo • Biblioteca 
com camarim • Cozinha • Hall • Lavanderia • Almoxarifado 
02 parques infantis.




Natural de Florianópolis, a Sra. Júlia Maria Rodrigues foi uma parteira 
conhecida e muito querida na comunidade.



Empresta seu nome à unidade educativa como homenagem a seu 
grande valor humano e dedicação às causas sociais no bairro da 
Coloninha, onde residiu até seu falecimento, em 27 de junho de 1990.


Júlia Maria Rodrigues



NEIM Lausimar 
Maria Laus


E-mail

neim.lausimar@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-7225

Endereço

Servidão Luiz Duarte Menezes, n° 851

Bairro: Rio Vermelho

Diretora da unidade

Clarice Maura Lucas

Capacidade de atendimento

260 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades como “Creche Muquém”, em 1992. 

A nova estrutura da unidade foi construída no ano de 2010. 
Foi denominada “Creche Lausimar Maria Laus” pelo Decreto

nº 8754, de 08 de fevereiro de 2011. Transformou-se em 
“Núcleo de Educação Infantil Municipal Lausimar Maria Laus” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



10 salas de atendimento com solários individuais • 02 
banheiros para funcionários • 02 banheiros para visitantes  
01 banheiro adaptado • Hall • Secretaria • Sala da Direção  
Sala da Supervisão Escolar • Sala de Professores • Sala 
Multiuso • Sala de estudos • Sala Multimeios • Cozinha  
Refeitório • Depósito de materiais • Lavanderia • Depósito de 
materiais pedagógicos • Depósito de materiais de limpeza  
Parque externo.




Nascida em 16 de abril de 1916, no município de Itajaí, Lausimar Maria 
Laus foi professora, jornalista e escritora.



Lausimar mudou-se para o Rio de Janeiro ainda jovem. Na década de 
30, voltou a Florianópolis, onde frequentou o Instituto Estadual de 
Educação. De volta ao Rio, ingressou no magistério público no ano de 
1944.



Doutora em Letras pela Universidade de Madri, publicou doze livros 
entre 1948 e 1983, o último, postumamente. Sua produção para 
crianças e jovens, escrita na década de 50, foi distribuída em diversas 
escolas brasileiras.



Sua obra de maior sucesso, intitulada “O guarda-roupa alemão”, já foi 
leitura obrigatória para os vestibulares da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).



Como jornalista, escreveu para jornais como O Globo, O Estado de São 
Paulo, Estado de Minas e Correio do Povo.



Lausimar teve dois filhos, e faleceu no dia 03 de outubro de 1979, aos 
63 anos.


Lausimar Maria Laus

Lausimar Maria Laus, à esquerda.



NEIM Luiz Paulo 
da Silva


E-mail

neim.luizpaulo@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-2368 | (48) 3369-3623

Endereço

Rua Vereador Onildo Lemos, n° 1000 
Bairro: Santinho

Diretora da unidade

Taise Andrim

Capacidade de atendimento

175 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1987, como “Núcleo de Educação 
Infantil Aranhas”, atendendo na estrutura da antiga Escola 
Desdobrada Luiz Paulo da Silva. Desvinculou-se da escola e 
passou a atuar de forma independente como “Núcleo de 
Educação Infantil Luiz Paulo da Silva” através dos Decretos nº 
3235 e 3236, de 21 de janeiro de 2005.




Estrutura física



04 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil  
Secretaria • Sala da Supervisão Escolar • Sala de Professores 
com banheiro • Cozinha • Hall/Refeitório • Espaço para 
Biblioteca • Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza  
Depósito didático • Sala de materiais de Educação Física  
Pátio frontal com brinquedos e caixa de areia • 03 casinhas 
de madeira • Campo de futebol gramado • Quadra não 
coberta • Parque • 02 decks • Composteira • Horta Escolar  
Espaço verde chamado de Floresta.



Nascido em 03 de março de 1952, Luiz Paulo da Silva era filho de 
Manoel Paulo da Silva, conhecido como Mané Paulo, que atuava como 
delegado do distrito.



Faleceu com apenas 19 anos de idade, em 21 de dezembro de 1976.



Como homenagem à família, a unidade educativa do Santinho leva seu 
nome.


Luiz Paulo da Silva



NEIM Machado 
de Assis


E-mail

neim.machadodeassis@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3244-2613

Endereço

Rua Santos Saraiva, n° 2011 

Bairro: Capoeiras

Diretora da unidade

Úrsula Iracema da Silva

Capacidade de atendimento

220 vagas

Data de fundação


21 de janeiro de 2009 (como “Creche Machado de Assis”, no 
Decreto nº 6443). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Machado de Assis” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



12 salas de atendimento com banheiros • 02 banheiros para 
adultos e crianças • Área administrativa • Sala de Professores 
Sala Multiuso • Sala Multimeios • Cozinha com despensa • 02 
refeitórios • Lavanderia • Área de serviços • Depósito de 
materiais de limpeza • Depósito de materiais didáticos • Pátio 
externo com parque • Casinha de bonecas • Solários.



Nascido em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado de Assis é 
considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira.



De origem humilde, Machado de Assis frequentou escolas públicas e nunca foi à 
universidade. Desde cedo cultivava o hábito da leitura e já escrevia suas primeiras 
poesias.



Iniciou sua carreira literária em 1855, escrevendo para o jornal Marmota Fluminense. 
Com 20 anos, já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro.



A extensa obra de Machado de Assis, produzida de 1855 a 1908, contemplou 
praticamente todos os gêneros literários, entre romances, contos, peças teatrais, 
poemas, sonetos e crônicas. Sua produção literária pode ser dividida em duas fases: o 
Romantismo e o Realismo.



Entre suas obras de maior destaque, estão “Dom Casmurro”, “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” e “Quincas Borba”. A contribuição de Machado de Assis para a literatura 
brasileira é notória até hoje, mais de 100 anos após sua morte.



Em 1896, juntamente a colegas intelectuais, fundou e foi o primeiro presidente da 
Academia Brasileira de Letras, cargo que ocupou até sua morte.



Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novais e não teve filhos.



Faleceu no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos.


Machado de Assis



NEIM Marcelino 
Barcelos Dutra


E-mail

neim.marcelino@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-6595

Endereço

Rodovia Baldicero Filomeno, n° 11263  
Bairro: Costeira do Ribeirão da Ilha

Diretora da unidade

Tatiana Maria Cidral Vieira

Capacidade de atendimento

40 vagas

Data de fundação



Começou a ser construído no ano de 2000 e iniciou as atividades 
em novembro de 2001, como “Creche Marcelino Barcelos Dutra”. 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Marcelino Barcelos Dutra” com base no Decreto nº 18.494, de 11 
de abril de 2018.




Estrutura física



02 salas de atendimento com banheiros • 01 banheiro de uso 
adulto • Sala da Direção • Sala de Professores • Biblioteca  

Cozinha • Refeitório • Depósito de materiais • 02 parques 

Horta Escolar.





No final da década de 1950, as crianças da comunidade da Costeira do 
Ribeirão eram atendidas em residência, já que não havia prédio para que 
fosse construída uma unidade educativa.



Passados os anos, o Sr. Romeu Dutra doou parte do terreno que 
recebeu de herança do pai para que pudesse ser estabelecida, na época, 
uma escola estadual para as crianças do bairro.



Na época, Sr. Romeu pediu em troca um emprego de servente na antiga 
escola, e também que o nome da instituição homenageasse seu pai, 
Marcelino Barcelos Dutra.



Com o tempo, a escola foi fechada e o estado de Santa Catarina cedeu 
o prédio para a Prefeitura de Florianópolis, com a responsabilidade de 
organizar, equipar e coordenar o trabalho de construção de uma creche, 
que manteve o nome em homenagem ao proprietário original do lote em 
que ela se localiza.



Marcelino Barcelos Dutra



NEIM Maria Elena 
da Silva


E-mail

neim.mariaelena@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-1253

Endereço

Rua Ruth Pereira, n° 105 

Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Dayane dos Santos Cordova

Capacidade de atendimento

107 vagas

Data de fundação



23 de outubro de 2015 (Decreto nº 15.335). Transformou-se 
em “Núcleo de Educação Infantil Municipal Maria Elena da 
Silva” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



05 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • 01 
banheiro de uso adulto • Secretaria • Sala de Professores  
Cozinha • Refeitório • Depósito de alimentos • Depósito de 
materiais de limpeza e de Educação Física • Espaço externo 
com brinquedos  Horta Escolar.





A professora Maria Elena da Silva era uma moradora do bairro Ingleses, 
sendo reconhecida por todos da comunidade como um grande ser 
humano, prestando serviços valiosos.



Sua trajetória profissional no magistério começou a partir do ano 1968 
até 1993, nas funções de professora e diretora responsável por 
diferentes unidades educativas.



O nome do núcleo de educação do bairro foi uma homenagem da 
comunidade à professora, pelo reconhecimento do seu trabalho 
realizado ao longo dos anos.



Faleceu em 10 de agosto de 1994.


Maria Elena da Silva



NEIM Maria Nair 
da Silva


E-mail

neim.marianair@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-3459

Endereço

Rodovia SC 405, s/n 

Bairro: Rio Tavares

Diretora da unidade

Jessica Helena Santos de Abreu

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades em 02 de abril de 2003. Foi denominada 
“Creche Maria Nair da Silva” pela Lei nº 6448, de 13 de abril de 
2004. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Maria Nair da Silva” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de 
abril de 2018.




Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala da 
Supervisão Pedagógica • Sala de Professores • Sala de Artes • 
Cozinha com despensa para alimentos • Hall/Refeitório • 
Lavanderia • Almoxarifado • Depósito para materiais de Educação 
Física • 03 parques.



Filha de Sinfrônio José da Silveira e Nair Gonçalves da Silveira, Maria Nair da Silva 
nasceu em 18 de maio de 1940, na Fazenda do Rio Tavares, Distrito da Lagoa da 
Conceição.



Nascida em uma família humilde, Maria Nair estudou até a 3ª série do curso primário, 
e teve sua infância e juventude dedicada aos trabalhos caseiros e a atividades 
práticas na própria comunidade, como bordado e costura, que auxiliavam no 
complemento da renda familiar.



Casou-se com Manoel Eugênio da Silva e teve três filhos. Durante sua vida, lutou para 
dar a eles a oportunidade de estudo que não teve em sua infância, desejo que 
conseguiu conquistar trabalhando como costureira, bordadeira e com atividade 
agropecuária.



Na comunidade, deu amplo apoio à venda do terreno onde hoje está instalado o 
Conselho da Fazenda do Rio Tavares. Também contribuiu com a construção da 
Capela São João Maria Vianney.



Em conjunto com outras mulheres devotas da comunidade, auxiliou a constituir a 
Pastoral do Sagrado Coração de Jesus, fazendo parte da primeira diretoria e 
contribuindo para o desenvolvimento do catolicismo na localidade.



Era conhecida por sua admiração e paixão por crianças, e é até hoje lembrada por sua 
honestidade, fé, otimismo e pela alegria estampada em seu sorriso.



Portadora de câncer, lutou durante oito anos contra o avanço da doença. Faleceu em 
03 de agosto de 1990, deixando saudades aos familiares e comunidade.


Maria Nair da Silva



NEIM Maria 
Salomé dos Santos


E-mail

neim.mariasalome@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3235-2500

Endereço

Estrada Isid Dutra, nº 249 

Bairro: Sambaqui

Diretora da unidade

Verônica Naima da Silva

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1980, como “Creche Casulo” e 
municipalizou-se em 1982. Foi denominado “Núcleo de 
Educação Infantil Maria Salomé dos Santos” pela Lei nº 4690/95, 
de 21 de julho de 1995.




Estrutura física



06 salas de atendimento com banheiros conjugados  

02 banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Cozinha  
Refeitório • Depósito de alimentos • Lavanderia • 02 
almoxarifados • 02 parques • Jardim.



Filha de Silvestre e Isabel de Souza, Maria Salomé dos Santos nasceu 
no bairro de Sambaqui, no dia 08 de outubro de 1894.



Atuou como parteira durante muitos anos, tendo atendido a mais de 
oitenta partos na região de Sambaqui.



Era conhecida e muito querida na comunidade, e as crianças nascidas 
por suas mãos a chamavam de “madrinha”.



Casou-se em 1915, com João Câncio dos Santos, e da união nasceram 
dez filhos. Faleceu em 13 de agosto de 1994.


Maria Salomé dos Santos



NEIM Maria 
Terezinha Sardá 
da Luz

E-mail

neim.mariaterezinha@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3282-1458

Endereço

Rua José Cardoso de Oliveira, n° 3547 
Bairro: Jurerê

Diretora da unidade

Lilian Cristina Luz

Capacidade de atendimento

85 vagas

Data de fundação



1º de janeiro de 2014 (como “Creche Maria Terezinha Sardá da 
Luz”, no Decreto nº 12.163, de 19 de setembro de 2013). 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Maria Terezinha Sardá da Luz” com base no Decreto nº 18.494, 
de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



04 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil  

01 banheiro de uso adulto e adaptado • Sala da 
Direção/Secretaria • Sala da Supervisão Escolar • Cozinha  
Refeitório • 03 almoxarifados (um para materiais de Educação 
Física, um para materiais didáticos e um para materiais de 
limpeza/higiene) • Área de lazer aberta • Jardim gramado  
Espaço com areia • Parque infantil.



Nascida em 12 de dezembro de 1938, Maria Terezinha Sardá da Luz era 
moradora da região e dedicou sua vida aos trabalhos comunitários.



Na década de 1980, engajou-se junto a alguns jovens e fundou a 
Associação da Praia do Forte, para trazer melhorias para a comunidade, 
também presidindo a instituição.



Faleceu em 07 de junho de 1997, aos 58 anos.


Maria Terezinha Sardá da Luz

Maria Terezinha Sardá da Luz, à esquerda.



NEIM Mateus 
de Barros

E-mail

neim.mateus@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3240-9413

Endereço

Rua dos Cedros, n° 88 

Bairro: Monte Cristo

Diretora da unidade

Ana Maria João

Capacidade de atendimento

125 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 2000, como “Creche Conjunto

Habitacional Chico Mendes”. Foi denominada “Creche Mateus de 
Barros” pela Lei nº 8025, de 26 de outubro de 2009. 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Mateus de Barros” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.





Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala de 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Sala Multiuso • 
Cozinha • Depósito de alimentos • Refeitório/Hall • Lavanderia • 
Depósito de materiais didáticos • Depósito de materiais de 
limpeza • Parque com casinha e brinquedos.



O Sr. Mateus de Barros foi um importante líder comunitário da região do 
Monte Cristo, que esteve à frente da luta por uma unidade educativa no 
bairro e por melhores condições de vida para seus moradores.



Vindo de Chapecó no início dos anos 1990, “Seu Mateus” integrou-se ao 
bairro, onde estabeleceu comércio. Tinha preocupação, principalmente, 
com os jovens e as crianças da comunidade, trabalhando desde então 
para encaminhá-los para uma vida melhor, distante da violência e 
voltada para a instrução escolar.



Comprometido com as causas sociais e porta-voz dos problemas 
comunitários, sua liderança lhe valeu o respeito, o carinho e o apelido de 
“Conselheiro”.



“Seu Mateus” faleceu em 2005 e, como homenagem póstuma à sua 
dedicação ao desenvolvimento da comunidade, passou a emprestar seu 
nome à unidade educativa estabelecida na região.


Mateus de Barros



NEIM Monsenhor 
Frederico Hobold

E-mail

neim.monsenhorfrederico@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-1119

Endereço

Rua José Kumakola, n° 100 

Bairro: Costeira do Pirajubaé

Diretora da unidade

Scheila Xavier Silveira

Capacidade de atendimento

140 vagas

Data de fundação



11 de março de 1983 (como “Creche Monsenhor Frederico 
Hobold”, no Decreto nº 35/83). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Monsenhor Frederico Hobold” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



07 salas de atendimento • 05 banheiros para crianças  

01 banheiro para funcionários • Secretaria • Sala de 
Professores • Biblioteca • Cozinha • Salão/Refeitório  
Lavanderia • 04 depósitos (pedagógico, alimentação, 
limpeza e Educação Física) • Pátio para Educação Física 
Pátio cimentado • 04 parques com areia e brinquedos.



Frederico Hobold nasceu na cidade de São Ludgero, em 28 de março de 1916, e fez parte da 
história da Arquidiocese de Florianópolis.



Aluno do Seminário de Azambuja, foi ordenado sacerdote na Catedral de Florianópolis, em 
31 de dezembro de 1939. Permaneceu e atuou na Capital até a sua morte, ligado à Catedral 
e à Cúria Metropolitana.



Em um trabalho de 20 anos, de 1946 a 1966, foi o centro da vida católica em Florianópolis e 
seu nome era conhecido quase como um sinônimo da Catedral. Sereno, agradável, educado 
e fiel, era querido e respeitado por todos.



Recebeu inúmeras nomeações e ocupou diversos cargos durante sua trajetória na 
Arquidiocese. Entre eles, sua missão mais importante foi como Vigário Geral do 
Arcebispado, função que cumpriu de 1949 a 1970, trabalhando ao lado do Arcebispo Dom 
Joaquim Domingues de Oliveira.



Na vida pública, Monsenhor Frederico era um grande defensor da educação. Atuou como 
professor do Curso de Alfabetização na Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes 
Analfabetos do Ministério da Educação e Saúde.



Também teve importante colaboração na fundação da vida universitária, sendo nomeado 
pelo Governador Celso Ramos para constituir o Conselho de Administração da Fundação 
Educacional de Santa Catarina, em 1965.



Em 23 de dezembro de 1964, recebeu o título de Cidadão Honorário de Florianópolis. 
Faleceu em 12 de março de 1970, aos 54 anos.


Monsenhor Frederico Hobold



NEIM Monteiro 
Lobato

E-mail

neim.monteirolobato@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-3374

Endereço

Rua José Xavier da Rosa, n° 456  

Bairro: Carianos

Diretora da unidade

Giseli Lieni da Silva

Capacidade de atendimento

92 vagas

Data de fundação



1º de abril de 2009 (como “Creche Monteiro Lobato”, no Decreto 
nº 6843, de 25 de março de 2009). Transformou-se em “Núcleo 
de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato” com base no 
Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.





Estrutura física



05 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala de Professores  
Brinquedoteca • Cozinha • Hall/Refeitório • Depósito de alimentos 
Depósito de materiais didáticos, de higiene e de limpeza • Área 
de serviços • Área coberta para Educação Física • Parque com 
casinha e brinquedos.





Nascido em Taubaté (SP), no dia 18 de abril de 1882, José Bento Renato 
Monteiro Lobato foi um dos precursores e maiores escritores da 
literatura infantil brasileira.



Formado em Direito por imposição da família, sempre teve muito gosto 
pela vida literária e, na faculdade, começou a escrever para alguns 
jornais.



Em 1918, publicou sua primeira coletânea de contos, “Urupês”, 
considerada sua obra-prima.



Logo após, iniciou sua produção de livros infantis, com destaque para a 
série “Sítio do Picapau Amarelo”, que atravessou gerações e marcou a 
infância de grande parte da população brasileira.



Sua produção literária, além de livros infantis, constitui-se de gêneros 
como contos, crônicas, artigos e críticas.



Instituído em 2002, o Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 
18 de abril, data de nascimento de Monteiro Lobato, como homenagem 
ao escritor.



Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade e teve 
quatro filhos. Faleceu em 4 de julho de 1948, aos 66 anos.


Monteiro Lobato



NEIM Morro da 
Queimada

E-mail

neim.morrodaqueimada@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3225-7694

Endereço

Rua Professor Aníbal Nunes Pires, n° 580 
Bairro: José Mendes

Diretora da unidade

Lucimara Andrade Martins

Capacidade de atendimento

95 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades em 11 de outubro de 1991, como “Creche 
São Sebastião”. Foi municipalizada em 20 de setembro de 1994, 
através do Decreto nº 893/94, sendo denominada “Creche Morro 
da Queimada”. Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Morro da Queimada” com base no Decreto nº 18.494, 
de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



05 salas de atendimento • 02 banheiros de uso infantil • Sala da 
Direção/Secretaria • Sala da Supervisão Escolar • Sala de 
Professores (com 01 banheiro de uso adulto) • Cozinha com 
depósito de alimentos • Refeitório com depósito para materiais 
de Educação Física • Lavanderia • Depósito para materiais 
didáticos e de limpeza • Solário • Mini quadra de esportes  
Parque de areia com árvores • Espaço gramado • Horta Escolar.

Morro da Queimada



A unidade foi nomeada em homenagem à comunidade do Morro 
da Queimada, localizada no complexo do Maciço do Morro da 
Cruz, na região central de Florianópolis.



NEIM Morro do 
Mocotó

E-mail

neim.morrodomocoto@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3225-7805

Endereço

Servidão Família Furtado, nº 350 

Bairro: José Mendes

Diretora da unidade

Fabiana Cristina Lehmkuhl

Capacidade de atendimento

95 vagas

Data de fundação



20 de março de 2007 (como “Creche Morro do Mocotó”, no 
Decreto nº 4757). Transformou-se em “Núcleo de Educação 
Infantil Municipal Morro do Mocotó” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.




Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção • Sala da Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Sala Multimídia • Cozinha  
Refeitório • Depósito de alimentos • Depósito de materiais 
pedagógicos e de higiene • Depósito de materiais de Educação 
Física • Área gramada • 03 parques • 02 casinhas.


Morro do Mocotó



A unidade foi nomeada em homenagem à comunidade do Morro 
do Mocotó, localizada no complexo do Maciço do Morro da Cruz, 
na região central de Florianópolis.



NEIM Prefeito 
Nagib Jabor

E-mail

neim.nagibjabor@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3248-9124

Endereço

Rua Professor Clementino de Brito, n° 570 
Bairro: Estreito

Diretora da unidade

Grasiele Aline da Rocha

Capacidade de atendimento

160 vagas

Data de fundação



24 de agosto de 1995 (Decreto nº 648/95). Transformou-se em 
“Núcleo de Educação Infantil Municipal Prefeito Nagib Jabor” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.





Estrutura física



09 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil e adulto 
Sala da Direção e Equipe Pedagógica • Sala Multiuso  
Cozinha com depósito anexo • Refeitório • Lavanderia  
Depósito para materiais didáticos e de limpeza • Depósito 
adaptado para materiais de construção • Depósito externo 
para materiais de Educação Física • Parque arborizado com 
brinquedos.



Nagib Jabor foi eleito vereador de Florianópolis no ano de 1969, pela 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA), e atuou como Presidente da 
Câmara Municipal no ano seguinte.



Em 22 de março de 1970, o vereador assumiu o cargo de prefeito 
interino da Capital, quando o então líder municipal, Acácio Garibaldi São 
Thiago, deixou o cargo para coordenar o Curso de Pós-Graduação em 
Direito da UFSC.



Deixou o cargo em 05 de maio de 1970, quando Ari Oliveira assumiu a 
Prefeitura, nomeado pelo governo estadual.



Nagib Jabor foi reeleito como vereador nas eleições municipais de 
1976, e presidiu a Câmara Municipal de Florianópolis de 1977 a 1979.



O vereador voltou a ocupar o cargo de prefeito da Capital em 14 de 
agosto de 1978, dessa vez nomeado pelo governo estadual, até 1° de 
fevereiro de 1979.



Faleceu em 18 de agosto de 1980.


Nagib Jabor

Nagib Jabor, ao centro, assinando ato de posse.




NEIM Nossa Senhora 
Aparecida

E-mail

neim.nsaparecida@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3233-2198

Endereço

Servidão Crescêncio Mariano, n° 149 

Bairro: Pantanal

Diretora da unidade

Tatiane Marcia Fernandes

Capacidade de atendimento

97 vagas

Data de fundação



31 de dezembro de 1985 (como “Creche Nossa Senhora 
Aparecida”, no Decreto nº 312/85). Transformou-se em “Núcleo 
de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora Aparecida” com 
base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.





Estrutura física



05 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil  

01 banheiro de uso adulto • Sala da Direção • Sala de 
Professores • Sala Multiuso • 02 áreas adaptadas entre 
salas • Cozinha • Salão/Refeitório • Depósito de alimentos 
Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza • Depósito 
de materiais de Educação Física • Quadra • Parque  

Horta Escolar.



NEIM Nossa Senhora 
de Lurdes

E-mail

neim.nsdelurdes@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3333-2527

Endereço

Rua Pedro Joaquim da Silva, n° 115 

Bairro: Agronômica

Diretora da unidade

Marilene Goulart

Capacidade de atendimento

175 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades em agosto de 1980, como “Creche Nossa 
Senhora de Lurdes”. Foi municipalizado em 21 de janeiro de 
2009 (Decreto nº 6443). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Nossa Senhora de Lurdes” com base 
no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.





Estrutura física



10 salas de atendimento (todas informatizadas) • 07 banheiros 
de uso infantil • 02 banheiros de uso adulto • Sala da Direção  
Sala da Supervisão Escolar • Sala de Professores • Sala de 
Espaço Cultural • Cozinha • 02 refeitórios • Depósito de alimentos 
Lavanderia • Depósito de materiais de limpeza • Depósito de 
materiais diversos • 02 parques • Pergolado • 02 solários.



NEIM Orisvaldina 
Silva

E-mail

neim.orisvaldina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3232-8381

Endereço

Servidão Ruth Bastos de Oliveira, n° 75 

Bairro: Lagoa da Conceição

Diretora da unidade

Alexsandra Coelho O. dos Santos

Capacidade de atendimento

217 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1979, nas dependências da 
Escola Básica Henrique Veras. Foi denominada “Orisvaldina 
Silva” pelo Decreto nº 59/83, de 25 de março de 1983. A unidade 
foi estabelecida em sede própria no ano de 1992.





Estrutura física



06 salas de atendimento • 04 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Biblioteca Infantil • Cozinha  
Salão/Refeitório • Depósito de alimentos • Lavanderia  
Depósito de materiais pedagógicos • Depósito de materiais 
de limpeza • Sala de materiais de Educação Física • 02 
parques com brinquedos • Deck • Espaço externo com areia.



Orisvaldina Silva foi uma das primeiras professoras que atuaram na 
Escola Básica Municipal Henrique Veras, também situada na Lagoa da 
Conceição, onde a unidade educativa infantil iniciou seu atendimento.



O Núcleo de Educação Infantil dividiu espaço com a Escola Básica 
durante 13 anos. Ao ganhar sede própria, a unidade homenageou a 
dedicação e o compromisso da professora Orisvaldina com a educação 
na comunidade.


Orisvaldina Silva



NEIM Orlandina 
Cordeiro

E-mail

neim.orlandina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-0305

Endereço

Rua Virgílio Várzea, n° 380 

Bairro: Saco Grande

Diretora da unidade

Gabriela Martins

Capacidade de atendimento

230 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1984. Foi criada pelo Decreto 
nº 904, de 20 de setembro de 1994, como “Creche Orlandina 
Cordeiro”. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Orlandina Cordeiro” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de 
abril de 2018.





Estrutura física



12 salas de atendimento • 08 banheiros • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala Multiuso • Cozinha • Refeitório • Lavanderia  

02 parques • 02 casinhas.



A Sra. Orlandina Cordeiro é a mãe de Francisco de Assis Cordeiro, 
prefeito de Florianópolis na época da fundação da unidade educativa.



Francisco de Assis Cordeiro assumiu a Prefeitura no período de 21 de 
fevereiro de 1979 a 11 de abril de 1983, nomeado pelo governo 
estadual.


 Orlandina Cordeiro



NEIM Otília Cruz

E-mail

neim.otiliacruz@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3249-3458 | (48) 3249-3454

Endereço

Rua Professora Otília Cruz, n° 482

Bairro: Coloninha

Diretora da unidade

Keity Pacheco Werner

Capacidade de atendimento

300 vagas

Data de fundação



15 de maio de 2014 (Decreto nº 13.049, de 12 de maio de 2014). 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal Otília 
Cruz” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.





Estrutura física



15 salas de atendimento com 09 banheiros intermediários 
07 banheiros de uso infantil e adulto • Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Biblioteca  

Sala Multimeios • Anfiteatro • Cozinha • Refeitório  
Lavanderia • Depósito de materiais didáticos • Depósito 

de materiais de limpeza • Depósito de materiais de 
Educação Física • Parque.



Nascida em Florianópolis, no dia 30 de janeiro de 1890, a professora 
Otília Cruz dedicou mais de 30 anos de sua vida ao magistério.



Filha de Manoel Miranda da Cruz e Líbia Rosa da Conceição, Otília tinha 
quatro irmãos. Iniciou sua carreira como professora no Grupo Escolar 
Silveira de Souza, em 21 de agosto de 1913.



Em 1923, atuou como diretora na Escola de Rancho Queimado, na 
época pertencente ao município de Palhoça.



Por lá, ficou até 8 de janeiro de 1924, quando foi transferida para a 
Escola Normal Primária do Grupo Escolar José Boiteux, no período que 
o bairro Estreito era ligado ao município de São José.



Na unidade, de 1935 a 1941, foi professora de Francês e Piano. Seu 
envolvimento, carinho e dedicação com as crianças era tão notável, que 
Otília doou seu piano para a Escola Silveira de Souza, com o intuito de 
que as aulas não fossem interrompidas após sua saída.



Era uma pessoa muito religiosa e ministrava aulas de catequese para 
crianças da comunidade. Para a cerimônia da primeira comunhão, 
distribuía roupas para os mais carentes.



Otília Cruz aposentou-se em 14 de fevereiro de 1947. Faleceu em 17 de 
julho de 1962, aos 72 anos, acometida de uma doença grave.


Otília Cruz



NEIM Paulo Michels

E-mail

neim.paulomichels@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3240-5510

Endereço

Rua Pedro Mariano da Silva, n° 63 

Bairro: Sapé

Diretora da unidade

Rosana Réus

Capacidade de atendimento

64 vagas

Data de fundação



14 de novembro de 1984, como “Creche do Sapé”. Foi 
denominada “Creche Paulo Michels” pela Lei nº 2.654, de 
14 de setembro de 1987. Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Paulo Michels” com base no 
Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.






Estrutura física



05 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 01 
banheiro de uso adulto • Secretaria • Sala da Direção/Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Hall/Biblioteca • Cozinha  
Refeitório • Despensa • Lavanderia • Depósito de materiais de 
limpeza • Sala para materiais de Educação Física • Depósito para 
materiais gerais • 02 parques.




Grande músico por excelência, o professor Paulo Michels lecionava 
Latim e Língua Portuguesa, com muita dedicação, comprometimento 
e amor à profissão.



No final da década de 1980, o então secretário municipal de 
Educação, Salomão Mattos Sobrinho, batizou a unidade educativa 
localizada no Sapé com o nome do professor, como homenagem 
póstuma ao seu amigo.


Paulo Michels



NEIM Pequeno 
Príncipe

E-mail

neim.pequenoprincipe@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3334-5939

Endereço

Rua Francisco Vieira, n° 200 

Bairro: Morro das Pedras

Diretora da unidade

Fabiana Odete Nair Moreira

Capacidade de atendimento

45 vagas

Data de fundação



22 de junho de 2004 (como “Creche APAM”, no Decreto nº 2452). 
Foi denominada “Creche Pequeno Príncipe” pela Lei nº 9.718, de 
16 de janeiro de 2015. 



Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Pequeno Príncipe” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril 
de 2018.





Estrutura física



02 salas de atendimento • 02 banheiros • Hall de entrada • 
Secretaria • Cozinha • Despensa • Lavanderia • Depósito • 
Parque com brinquedos.

Pequeno Príncipe



A unidade foi nomeada em homenagem à obra “Le Petit 
Prince”, “O Pequeno Príncipe”, do escritor e aviador francês 
Antoine de Saint-Exupéry, publicada em 1943.



NEIM Poeta João 
da Cruz e Sousa

E-mail

neim.cruzesousa@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-6103

Endereço

Rua Imburana, n° 123 

Bairro: Areias do Campeche

Diretora da unidade

Manoela Catarina Gomes

Capacidade de atendimento

165 vagas

Data de fundação



24 de novembro de 2011 (como “Creche Poeta João da Cruz e 
Sousa”, no Decreto nº 9437, de 18 de novembro de 2011). 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Poeta João da Cruz e Sousa” com base no Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.





Estrutura física



08 salas de atendimento • 06 banheiros de uso infantil  
03 banheiros de uso adulto • 02 banheiros adaptados  
Secretaria • Sala da Supervisão Escolar • Sala de 
Professores • Biblioteca • Sala de Ateliê • Cozinha  
Refeitório • Lavanderia • Almoxarifado • 02 depósitos 

de materiais • 03 depósitos pequenos (material de 
Educação Física, material de manutenção e horta)  

Pátio coberto • 02 parques • Bosque.




Nascido em Desterro, atual Florianópolis, em 24 de novembro de 1861, João da Cruz e 
Sousa foi escritor, poeta e um dos principais representantes do simbolismo no Brasil.



Filho de Guilherme da Cruz e Carolina Eva da Conceição, escravos alforriados, João foi 
acolhido desde pequeno pelo ex-senhor dos seus pais, que, juntamente com a esposa, 
lhe ofereceu cuidado e uma educação refinada.



Conhecido pela alcunha de Cisne Negro ou Dante Negro, Cruz e Sousa dirigiu o jornal 
Tribuna Popular, em 1881, no qual escreveu contra a escravidão e o preconceito racial.



Em vida, lançou três livros. O primeiro em 1885, chamado “Tropos e Fantasias”, em 
parceria com o escritor Virgílio Várzea. Em 1893, publicou “Missal”, de prosa poética, e 
“Broquéis”, de poesia, dando início ao simbolismo no Brasil, movimento literário que se 
estendeu até 1922.



Seis obras de sua autoria foram lançadas postumamente. “Últimos Sonetos”, publicado 
em 1905, já fez parte das leituras obrigatórias para vestibulares da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).



Cruz e Sousa casou-se com Gavita Gonçalves e teve quatro filhos. Faleceu em 19 de 
março de 1898, aos 36 anos de idade, vencido pela tuberculose.



Em Florianópolis, sua cidade natal, no ano de 1979, o antigo Palácio do Governo passou 
a ser denominado Palácio Cruz e Souza, em homenagem ao grande poeta catarinense. 
O prédio é tombado pelo estado e pelo município, e abriga a sede do Museu Histórico 
de Santa Catarina (MHSC).


João da Cruz e Sousa



NEIM Professor 
Sérgio Grando

E-mail

neim.rosamaria@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3228-4745

Endereço

Rua Cruz e Souza, n° 308 

Bairro: Centro

Diretora da unidade

Ana Lúcia de Souza Silveira

Capacidade de atendimento

40 vagas

Data de fundação



22 de março de 2019 (Decreto nº 20.074). Iniciou as 
atividades em abril de 2021.





Estrutura física



08 salas de atendimento • Banheiros de uso adulto, infantil 
e adaptado • Secretaria • Área administrativa • Sala de 
Professores • Sala Multimeios • Cozinha • Refeitório • Área 
de serviços • Solários • Parque com brinquedos



Militante social, professor, líder sindical e político, Sérgio José Grando deixou um legado de serviço público e luta 
no campo democrático e progressista em Florianópolis.



Nasceu em 07 de março de 1950, no município de Veranópolis (RS), e mudou-se com a família para a capital 
catarinense em 1968.



Formado em Matemática e Física, e pós-graduado em Físico-Química pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), a partir da década de 1970 começou a atuar como professor de ensino fundamental, médio e superior, e 
em de cursos preparatórios para vestibulares.



De 1978 a 1980, trabalhou para a Organização das Nações Unidas (ONU), participando do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento na Guiné Bissau, África. Durante o projeto, lecionou Metodologia para a 
estruturação das disciplinas de Matemática e Física no país.



Foi eleito vereador de Florianópolis em 1982. Em seu mandato, apresentou o projeto de lei que criou o passe do 
estudante, beneficiando alunos do ensino fundamental à pós-graduação com 50% de desconto na passagem de 
ônibus. Em 1990, tornou-se deputado estadual e liderou a luta pela manutenção da capital em Florianópolis.



Filiado ao Partido Popular Socialista (PPS), elegeu-se prefeito de Florianópolis no pleito de 1992. Durante sua 
gestão, de 1993 a 1996, criou o “Cestão do Povo”, estabeleceu 16 novas linhas de ônibus nos morros da Capital, 
implantou rede de água e esgoto nas partes mais altas da cidade e implantou um programa de pavimentação, 
trabalhando firme para humanizar, urbanizar e revolucionar o município.



Ao final da legislatura, foi escolhido como um dos melhores prefeitos do país, em pesquisa realizada pelo 
Datafolha e Folha de São Paulo. Durante seu mandato, Florianópolis também obteve pela primeira vez o título de 
“Capital da Qualidade de Vida”, conferido pela ONU.



De 2005 a 2007, foi diretor-geral da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) e representou o Brasil 
em conferências sobre meio ambiente e mudanças climáticas pelo mundo. Também presidiu a Associação dos 
Licenciados de Santa Catarina (Alisc), que deu origem ao Sindicato dos Trabalhadores na Educação (Sinte), 
participando das lutas que resultaram no plano de carreira do magistério.



Sérgio Grando casou-se com Cleide Maria Marques Grando, socióloga e educadora, com quem teve dois filhos.



Faleceu em 31 de dezembro de 2016, em Florianópolis, aos 66 anos.


Sérgio Grando



NEIM Professora 
Antonieta de Barros

E-mail

neim.antonietadebarros@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3348-7632

Endereço

Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n 

Bairro: Coqueiros, Vila Aparecida

Diretora da unidade

Ana Paula Cunha

Capacidade de atendimento

250 vagas

Data de fundação



13 de novembro de 2018 (Decreto nº 19.138). A unidade 
foi inaugurada no dia 29 de março de 2019.





Estrutura física



12 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil 
e adulto • Área Administrativa • Salas Multiuso 
Brinquedoteca • Cozinha • Refeitório • Área de 
serviços • Área recreativa coberta.



Educadora, jornalista, militante e deputada, Antonieta de Barros foi uma mulher à frente de seu 
tempo, que rompeu barreiras e conquistou seu espaço na história.



Nascida em Florianópolis, em 1901, 13 anos após a abolição da escravatura no Brasil, Antonieta 
foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada no país, e a primeira deputada mulher do 
estado de Santa Catarina, no ano de 1934.



Através de suas obras, divulgava ideias sobre educação, liberdade de imprensa, a condição 
feminina e o preconceito racial. Era respeitada e admirada por seu espírito de justiça e pela 
coragem de expressar-se em um contexto histórico que não permitia esse direito às mulheres, 
especialmente àquelas como ela.



Antonieta foi autora da Lei Estadual nº 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do 
Professor no estado de Santa Catarina, quinze anos antes de a data ser reconhecida em todo o 
país.



Como deputada, lutou, principalmente, pelo acesso à educação e alfabetização para todos. 
Hoje, nomeia uma comenda, a Medalha Antonieta de Barros, dirigida às mulheres que 
prestaram relevantes serviços em defesa dos direitos da mulher catarinense. Também dá nome 
a edifícios, auditórios, ruas e unidades educativas.



Faleceu em Florianópolis, em 28 de março de 1952, aos 50 anos.


Antonieta de Barros



NEIM Professora 
Maria Barreiros

E-mail

neim.mariabarreiros@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3348-7043

Endereço

Rua João Evangelista da Costa, n° 455  
Bairro: Coloninha

Diretora da unidade

Fernanda Pires Firmo

Capacidade de atendimento

160 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1976. Foi denominada “Creche 
Professora Maria Barreiros” em 1979, quando passou a funcionar 
em novo prédio. Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Professora Maria Barreiros” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.






Estrutura física



08 salas de atendimento • 11 banheiros • Secretaria • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Biblioteca • Sala 
Multimeios • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • Depósito de 
materiais • Quadra descoberta • 07 solários.



A professora Maria Barreiros foi uma moradora da comunidade da 
Coloninha. 



Atuava como professora primária e lecionou por um longo período na 
Escola Estadual Irineu Bornhausen, no Estreito.



Hoje, empresta seu nome para a unidade educativa do bairro onde viveu 
como homenagem à sua grande contribuição para a educação.


Maria Barreiros



NEIM Professora 
Sueli Gadotti 
Rodrigues

E-mail

neim.ingleses2@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-6024

Endereço

Servidão Aníbal Pedro de Oliveira, n° 319 
Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Cláudia Costa Ricardo

Capacidade de atendimento

460 vagas

Data de fundação



24 de agosto de 2012 (como “Núcleo de Educação 
Infantil Ingleses”, na Portaria nº 237/2012). Foi 
denominado “Professora Sueli Gadotti Rodrigues” 
pela Lei nº 10.563, de 2019.




Estrutura física



11 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil  
04 banheiros de uso adulto • Secretaria • Sala da Direção 
Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores  
Biblioteca • Sala de Atendimento Educação Especial/AEE 
Sala de Educação Física • Cozinha • Refeitório  
Almoxarifado da cozinha • Almoxarifado para materiais 
pedagógicos • 03 parques infantis • Pátio coberto.




Nascida em 22 de março de 1942, na cidade de Rio do Sul, Sueli Gadotti Rodrigues 
dedicou 43 anos de sua vida à educação.



Sua trajetória como educadora iniciou-se aos 17 anos, em 1959, quando 
deslocava-se de trem até a cidade vizinha de Lontras para ministrar aulas a crianças 
e adolescentes.



Mudou-se para Florianópolis no ano de 1960 e, em 17 de maio, foi admitida na 
Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina, onde atuou até 1989, 
passando por diferentes funções e setores.



Em 1971, formou-se em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc). Logo após, em 1976, iniciou sua carreira na 
mesma instituição, onde atuou como professora em diversas disciplinas nos cursos 
de Pedagogia, História e Geografia.



Lá, foi coordenadora do curso de Pedagogia, escreveu publicações na área da 
educação e representou o estado e o país em congressos no Brasil e no exterior.



Sueli também foi uma das precursoras na implementação do Ensino Superior à 
Distância em Santa Catarina e no Brasil, tendo idealizado o Curso de Pedagogia à 
Distância da Udesc Faed, sua grande paixão ao final da carreira.



Professora brilhante e grande educadora, Sueli foi unanimemente escolhida para ser 
a homenageada do curso de Pedagogia na comemoração de 50 anos da Faculdade 
de Educação da Udesc.



Faleceu em 03 de maio de 2017, aos 75 anos, deixando uma filha.


Sueli Gadotti Rodrigues



NEIM Raul 
Francisco Lisboa

E-mail

neim.raulfrancisco@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3235-2636

Endereço

Rua XV de Novembro, n° 228 

Bairro: Santo Antônio de Lisboa

Diretora da unidade

Kelen Cristina Lacerda

Capacidade de atendimento

90 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1979. Foi denominado “Núcleo 
de Educação Infantil Intendente Raul Francisco Lisboa” através 
do Decreto nº 204, de 02 de dezembro de 1980. Transformou-se 
em “Núcleo de Educação Infantil Raul Francisco Lisboa” pelo 
Decreto nº 644, de 24 de agosto de 1995.




Estrutura física



04 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 03 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala 
de Professores • Sala do Professor de Educação Física  
Biblioteca • Sala de Artes • Sala de Vídeo • Sala de leitura  
Sala de jogos • Sala de fantasias • Sala Multimeios • Cozinha 
Hall/Refeitório • Depósito de alimentos • Lavanderia  
Depósito de materiais didáticos • Depósito de materiais de 
limpeza • Parque infantil com brinquedos • Casinha de 
bonecas.




Nascido em 22 de setembro de 1888, Raul Francisco Lisboa foi um 
homeopata que atuou como intendente do bairro de Santo Antônio de 
Lisboa por dois períodos: de 1930 a 1945 e de 1947 a 1951.



Filho de Francisco Frederico Lisboa e Etelvina Justiniana de Andrade, 
era funcionário público municipal e tinha 42 anos quando assumiu a 
intendência pela primeira vez, nomeado pelo então Governador Nereu 
Ramos, em 1930.



Em sua trajetória profissional, também foi presidente do Clube Sete de 
Setembro, além de ser nomeado presidente de honra do AVANTE, clube 
de futebol de Santo Antônio de Lisboa.



Retornou à Intendência e assumiu o cargo de Delegado de Polícia em 
1947, permanecendo até 1951.



Foi homenageado com a nomeação da unidade educativa do bairro por 
seu trabalho e comprometimento com a comunidade.



Faleceu em 22 de outubro de 1970, aos 82 anos.


Raul Francisco Lisboa



NEIM Santo Antônio 
de Pádua

E-mail

neim.santoantonio@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3334-8363

Endereço

Rua Coronel Luiz Caldeira, n° 60 

Bairro: João Paulo

Diretora da unidade

Ana Carla Ferreira

Capacidade de atendimento

75 vagas

Data de fundação



07 de maio de 1982 (Decreto nº 075/82).




Estrutura física



04 salas de atendimento (sendo uma com solário) • 03 
banheiros de uso infantil • 02 banheiros de uso adulto  

Hall • Sala da Direção com Almoxarifado • Sala da 
Supervisão Escolar • Sala de Professores • Biblioteca  
Cozinha • Despensa • Lavanderia • Parque com brinquedos 
Composteira • 02 casinhas • Horta Escolar.



NEIM São João 
Batista

E-mail

neim.saojoaobatista@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-8062

Endereço

Rua Luiz Duarte Soares, n° 189 

Bairro: Rio Vermelho

Diretora da unidade

Wania Silveira de Aguiar

Capacidade de atendimento

490 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades em 26 de abril de 1977, como “Núcleo de 
Educação Infantil Rio Vermelho”, anexo à Escola Básica Antônio 
Paschoal Apóstolo. A estrutura própria da unidade foi construída 
em 1983 (Decreto nº 153/83, de 30 de agosto de 1983) e, então, 
foi denominada “Núcleo de Educação Infantil São João Batista”.




Estrutura física



10 salas de atendimento com banheiros • 02 banheiros 
de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala de 
Professores • Biblioteca • Cozinha • Despensa • Refeitório 
Lavanderia • 03 depósitos (materiais de limpeza, 
materiais pedagógicos e materiais de Educação Física) 
02 parques • Horta Escolar • Jardim.




NEIM Sol Nascente

E-mail

neim.solnascente@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-4641

Endereço

Rua Pedra de Listras, nº 515 

Bairro: Saco Grande

Diretora da unidade

Odete Reis

Capacidade de atendimento

60 vagas

Data de fundação



29 de março de 2016 (Decreto nº 15.920). A unidade iniciou 
as atividades no dia 10 de março de 2021.




Estrutura física


04 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil e 
adulto • Secretaria • Sala de Professores • Cozinha  
Refeitório • Área de serviços • Área recreativa coberta.




NEIM Stella Maris 
Corrêa Carneiro

E-mail

neim.stellamaris@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3284-2379

Endereço

Rua Luiz Boiteux Piazza, n° 5908 

Bairro: Ponta das Canas


Diretora da unidade

Graziella Ramos Costa Martins

Capacidade de atendimento

270 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1984, na carroceria de um ônibus 
no pátio da Escola Básica Osvaldo Machado, como “Núcleo de 
Educação Infantil Ponta das Canas”. A partir de 1988, começou a 
operar dentro do prédio da escola. Desvinculou-se oficialmente 
da unidade no ano de 1993. Foi denominada “Creche Stella Maris 
Corrêa Carneiro” pela Lei nº 6447, de 13 de abril de 2004. 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Stella Maris Corrêa Carneiro” com base no Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.




Estrutura física



10 salas de atendimento • 05 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala 
da Supervisão Escolar • Sala de Professores • Sala 
Multiuso • Cozinha • Hall/Refeitório • Lavanderia • Depósito 
de materiais de limpeza • 02 parques.




Nascida em 14 de junho de 1926, na cidade de Gaspar, a professora Stella 
Maris Corrêa Carneiro foi uma das responsáveis por implantar a merenda 
escolar nas unidades da educação infantil de Florianópolis.



Com formação e experiência em assistência e educação alimentar, 
comprometeu-se a promover uma alimentação de qualidade às crianças, 
ministrando cursos sobre nutrição, higiene e saúde alimentar.



Também destacou-se por seu trabalho e dedicação frente ao Programa de 
Alimentação de Hortas nas Escolas, o qual desenvolveu e coordenou.



Faleceu em 16 de julho de 2001, aos 75 anos.


Stella Maris Corrêa Carneiro



NEIM Tapera

E-mail

neim.tapera@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3337-5702

Endereço

Rua do Conselho, s/n 

Bairro: Tapera

Diretor da unidade

Rafael Matiuda Spinelli

Capacidade de atendimento

124 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1986. Municipalizou-se 
em 24 de agosto de 1995 (Decreto nº 646/95).




Estrutura física



05 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil  

03 banheiros de uso adulto • Sala da Direção • Sala de 
Professores • Biblioteca • Cozinha • Área coberta utilizada 
como refeitório • 04 depósitos de materiais • Parque com 
brinquedos.

Tapera



A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Tapera, 
onde está localizada, na região sul de Florianópolis.



NEIM Vicentina 
Maria da Costa 
Laurindo

E-mail

neim.vicentina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-6882

Endereço

Rodovia SC 401, km 15 

Bairro: Vargem Pequena


Diretora da unidade

Francielle Silva Albino

Capacidade de atendimento

116 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades em maio de 1993, como “Creche Vargem 
Pequena”. Foi denominada “Creche Vicentina Maria da Costa 
Laurindo” pela Lei nº 8132, de 15 de janeiro de 2010. 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Vicentina Maria da Costa Laurindo” com base no Decreto nº 
18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Secretaria e Sala da 
Direção/Supervisão Escolar • Sala de Professores  

Cozinha com depósito de alimentos • Refeitório  
Lavanderia • Depósito de materiais de

limpeza • Depósito de materiais de manutenção • Pátio 
externo • Horta Escolar.





A Sra. Vicentina Maria da Costa Laurindo foi uma moradora e parteira 
querida pela comunidade da Vargem Pequena.



Tia Vicentina, como era conhecida, batiza a unidade educativa do bairro 
onde viveu como homenagem a seu trabalho e sua história na 
localidade.


Vicentina Maria da Costa Laurindo



NEIM Vila Cachoeira

E-mail

neim.vilacachoeira@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-1599

Endereço

Rodovia Virgílio Várzea, n° 1278 

Bairro: Saco Grande


Diretora da unidade

Grasiela Nunes da Silva

Capacidade de atendimento

130 vagas

Data de fundação



22 de março de 2001, como “Creche Vila Cachoeira”. 
Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil Vila Cachoeira” 
com base no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



08 salas de atendimento • 05 banheiros para crianças  

02 banheiros para funcionários • Sala da Equipe 
Pedagógica • Sala de Professores • Hall • Cozinha  
Lavanderia • 02 depósitos • 02 parques.


Vila Cachoeira



A unidade foi nomeada em homenagem à comunidade Vila 
Cachoeira, localizada no bairro Saco Grande, na região 
central de Florianópolis.




NEIM Vila União

E-mail

neim.vilauniao@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-5074

Endereço

Rua Anarolina Silveira Santos, s/n 

Bairro: Vargem do Bom Jesus


Diretora da unidade

Lurdes das Graças Buchhorn da Silva

Capacidade de atendimento

115 vagas

Data de fundação



10 de agosto de 2001 (como “Creche Vila União”, no Decreto nº 
1068). Transformou-se em “Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Vila União” com base no Decreto nº 18.494, de 11 de 
abril de 2018.




Estrutura física



06 salas de atendimento • 03 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção • Sala da Supervisão 
Escolar • Sala de Professores • Sala de Vídeo • Cozinha  
Refeitório • Depósito para alimentos e louças • Lavanderia  
Depósito para materiais de limpeza e higiene • Depósito para 
materiais didáticos • 03 parques com brinquedos.


Vila União



A unidade foi nomeada em homenagem à comunidade Vila 
União, localizada no bairro Vargem do Bom Jesus, na 
região norte de Florianópolis.




NEIM Vó

Terezinha

E-mail

neim.voterezinha@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3224-2334

Endereço

Rua Joaquim Costa, n° 568 

Bairro: Agronômica


Diretora da unidade

Daniela Cristina da Silva

Capacidade de atendimento

180 vagas

Data de fundação



15 de abril de 2019 (Decreto nº 20.178). A unidade foi 
inaugurada no dia 03 de fevereiro de 2020.


Estrutura física



10 salas de atendimento • Banheiros de uso infantil e 
adulto • Área Administrativa • Cozinha • Refeitório • Área 
de serviços • Área recreativa coberta e descoberta.





Natural de Francisco Beltrão (PR), Terezinha Calgaroto Ribeiro nasceu 
em 11 de outubro de 1943.



Em 1990, mudou-se para Florianópolis e passou a residir na 
comunidade de Santa Vitória, na Agronômica.



Mãe de nove filhos, Vó Terezinha, como era carinhosamente conhecida, 
cuidava de várias crianças em seu próprio lar.



Foi homenageada com a nomeação da unidade educativa localizada na 
comunidade por sua bondade, dedicação e vontade de ajudar o 
próximo.



Faleceu em 24 de junho de 2007, aos 63 anos.


Vó Terezinha



NEIM Waldemar da 
Silva Filho

E-mail

neim.waldemar@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-4741

Endereço

Avenida Madre Benvenuta, n° 521 

Bairro: Trindade


Diretora da unidade

Marcia Maria da Silva Knoblauch

Capacidade de atendimento

215 vagas

Data de fundação



19 de novembro de 1985 (como “Creche Waldemar da Silva 
Filho”, no Decreto nº 274/85). Transformou-se em “Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Waldemar da Silva Filho” com base 
no Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.



Estrutura física



11 salas de atendimento • 07 banheiros de uso infantil • 04 
banheiros de uso adulto • Sala da Direção/Secretaria • Sala da 
Coordenação Pedagógica • Sala de Professores • Biblioteca  
Sala de Vídeo • Salão para festas, reuniões e atividades 
pedagógicas • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • 03 espaços 
de parque • Horta Escolar.




Waldemar Joaquim da Silva Filho nasceu na freguesia de Nossa 
Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, em 31 de maio de 
1938.



“Caruso”, como ficou conhecido por toda sua vida, foi advogado, 
vereador e pesquisador da cultura popular de Florianópolis.



Representou a cidade na Câmara Municipal de Vereadores por 20 anos, 
cumprindo cinco mandatos, de 1962 a 1982.



Nesse período, entre inúmeras ações, propôs que o “Rancho do Amor à 
Ilha”, de Zininho, se tornasse o hino oficial da cidade e lutou firmemente 
contra a ocupação do aterro da Baía Sul.



Entre 17 de março e 10 de junho de 1975, assumiu a Prefeitura da 
Capital como prefeito interino, substituindo Nilton Severo da Costa.



Casou-se com Tânia e teve três filhas. Faleceu em 28 de junho de 1984, 
aos 46 anos.


Waldemar da Silva Filho



NEIM Doutora Zilda 
Arns Neumann

E-mail

neim.zilda@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3236-2650

Endereço

Rua Arco Íris, s/n 

Bairro: Carianos

Diretora da unidade

Lucila Monteiro dos Santos Malagoli

Capacidade de atendimento

215 vagas

Data de fundação



Iniciou as atividades no ano de 1985. Municipalizou-se em 24 de 
agosto de 1995 (como “Núcleo de Educação Infantil Carianos”, 
no Decreto nº 636/85). Foi denominado “Doutora Zilda Arns 
Neumann” pela Lei nº 8208, de 19 de março de 2010.




Estrutura física



12 salas de atendimento • 04 banheiros de uso infantil • 02 
banheiros de uso adulto • 02 banheiros adaptados • Sala de 
amamentação • Secretaria • Sala da Direção/Supervisão  

Sala de Professores • Biblioteca • Sala de Informática  
Cozinha • Refeitório/Salão • 02 despensas para alimentos e 
louças • Lavanderia • Almoxarifado para materiais de limpeza 
Almoxarifado para materiais didáticos • Almoxarifado para 
materiais de Educação Física • 02 parques • Bosque • Espaço 
com casinha • Horta Escolar.




Médica, pediatra, sanitarista e missionária, a Dra. Zilda Arns Neumann dedicou a vida 
para defender a população mais vulnerável, na busca por uma sociedade mais justa e 
fraterna.



Nasceu no município de Forquilhinha, em 25 de agosto de 1934. Formou-se em 
Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1959, aprofundando-se em 
questões referentes à saúde pública, pediatria e sanitarismo.



O grande propósito de seu trabalho era combater a mortalidade infantil, a desnutrição 
e a violência no contexto familiar e comunitário de crianças pobres. Para isso, 
utilizava a educação, o conhecimento e estratégias de planejamento familiar e de 
combate a doenças de fácil prevenção.



Em sua trajetória, fundou e coordenou a Pastoral da Criança (1983) e a Pastoral da 
Pessoa Idosa (2004), com a missão de promover o desenvolvimento integral e a 
proteção de crianças, gestantes e idosos. Em 2006 e, postumamente, em 2011, foi 
indicada ao Prêmio Nobel da Paz.



Casou-se com Aloísio Bruno Neumann, com quem teve seis filhos.



Faleceu no dia 12 de janeiro de 2010, aos 75 anos, no terremoto que devastou o Haiti. 
Estava em Porto Príncipe em missão humanitária, para introduzir a Pastoral da 
Criança no país.



A Dra. Zilda Arns Neumann deixou um legado de amor, generosidade, solidariedade e 
coragem na luta pela igualdade social, justiça, respeito pelas pessoas e valorização 
das crianças.


Zilda Arns Neumann



Educação Fundamental



Escola Básica 
Municipal Prefeito - 
EBM Acácio Garibaldi 
São Thiago

E-mail

ebm.acacio@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3232-7637

Endereço

Rua Altamiro Barcelos Dutra, n° 1195 

Bairro: Barra da Lagoa

Diretora da unidade

Jerusa Maria Coelho

Capacidade de atendimento

560 vagas

Data de fundação


O primeiro prédio da unidade foi construído no ano de 1966. 
Em 31 de março de 1969, estabeleceu-se que no endereço 
passariam a funcionar a Escola da Barra da Lagoa e a Escola 
Municipal da Fortaleza da Lagoa, que transformaram-se em 
“Escolas Reunidas de Barra da Lagoa” (Decreto nº 95/71, de 
07 de julho de 1971). Finalmente, a unidade tornou-se “Escola 
Básica Barra da Lagoa” (Decreto nº 95, de 10 de agosto de 
1977). Foi denominada “Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago” 
pelo Decreto nº 79, de 12 de maio de 1982.

Estrutura física



12 salas de aula • 06 banheiros para estudantes (sendo 02 
adaptados) • 02 banheiros para professores • Secretaria • Sala 
da Direção e Administração Escolar • Sala de Professores  
Sala da Orientação Educacional • Sala da Supervisão e 
Coordenação de Projetos • Sala de Apoio Pedagógico • Sala 
para o Grêmio Estudantil • Biblioteca com Sala de Leitura  

Sala Informatizada • Laboratório de Ciências • Sala Multimeios 
Sala de Música • Auditório • Cozinha • Refeitório • Sala de 
Educação Física • Depósito de materiais de Educação Física  
Depósito de materiais de limpeza • Sala de materiais didáticos 
e fotocópias • Depósito do ensino médio • Casinha para 
depósito de ferramentas • Parquinho de madeira • Parquinho 
de plástico • Quadra de esportes • Ginásio poliesportivo  
Guarita • Espaço de horta escolar.



Advogado e professor, Acácio Garibaldi de Paula Ferreira São Thiago nasceu em Tubarão, 
em 1921.



Exerceu o cargo de Prefeito de Florianópolis pelo período de 31 de janeiro de 1966 a 21 de 
março de 1970. Foi o último prefeito eleito antes da suspensão das eleições democráticas 
para a prefeitura das capitais pelo regime militar.



Em sua administração, introduziu a questão do planejamento urbano na cidade. Os estudos 
de desenvolvimento realizados nessa época deram origem ao primeiro Plano Diretor de 
Florianópolis, que seria publicado em 1974.



Durante seu mandato, as atenções do poder público também começaram a voltar-se para o 
potencial turístico de Florianópolis, incentivando, assim, a exploração do turismo na 
cidade.



Em 1966, fundou a Secretaria Municipal do Continente, que opera até os dias atuais. Já em 
1969, autorizou a constituição da Emacim (Empresa Municipal de Artefatos de Cimento), 
que deu origem, mais tarde, à atual Comcap, autarquia responsável pela coleta de lixo em 
Florianópolis.



São Thiago foi o primeiro presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande 
Florianópolis (GRANFPOLIS), instituição criada com o intuito de promover o 
desenvolvimento integrado dos municípios da região.



Também foi o primeiro Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), fundado em 1973.



Faleceu em 2 de maio de 1982.


Acácio Garibaldi São Thiago




EBM Adotiva 
Liberato Valentim

E-mail

ebm.adotiva@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-1654

Endereço

Avenida Jorge Lacerda n° 1559 
Bairro: Costeira do Pirajubaé

Diretor da unidade

Vilson de Oliveira

Capacidade de atendimento

550 vagas

Data de fundação


17 de março de 1992 (Decreto nº 165-A/92). 



Foi denominada “Escola Básica Adotiva Liberato Valentim” 
pelo Decreto nº 7.152, de 18 de junho de 2009. 



Transformou-se em “Escola Básica Municipal Adotiva 
Liberato Valentim” com base no Decreto nº 18.494, de 11 
de abril de 2018.

Estrutura física



10 salas de aula • 09 banheiros • Sala Informatizada • Secretaria  
Auditório • Sala da Equipe Pedagógica • Sala da Direção Escolar  
Biblioteca • Sala de Planejamento • Sala de Professores • Sala de 
Atendimento Educação Especial/AEE • Sala de Educação Física  
Cozinha • Refeitório • Parque infantil • Oficina de manutenção  
Quadra coberta • Pátio coberto.





Nascida em 17 de junho de 1931, no bairro Saco dos Limões, em Florianópolis, a 
professora Adotiva Liberato Valentim fez parte da história da educação na comunidade 
da Costeira do Pirajubaé.



Filha de Liberato Felipe Valentim e Ana Custódio de Jesus, Adotiva possuía origem 
africana. O trabalho como professora permitiu sua autonomia e mobilidade social.



Em 1º de março de 1962, foi admitida como professora na Escola do Campeche, na 
época, distrito da Lagoa da Conceição, que era localizada a aproximadamente oito 
quilômetros de distância da sua residência, no bairro Costeira do Pirajubaé. A 
professora realizava parte do trajeto entre as duas localidades caminhando, 
diariamente.



A partir de 17 de março de 1964, passa a atuar no Grupo Escolar Anísio Teixeira, na 
Costeira do Pirajubaé, onde fica até 1983. Concluiu o curso de professora de primeiro 
grau em 1974.



Em 1950, casou-se com João Crizoste Coelho, com quem teve quatro filhas. 
Desquitou-se em 1983.



Adotiva tinha muito carinho por ser professora e, especialmente, por seus alunos. Eles, 
em retorno, a respeitavam e admiravam. Queria ensinar as crianças para que elas 
tivessem uma profissão e pudessem organizar o futuro da família que iriam constituir.



Faleceu em 13 de fevereiro de 1986, aos 54 anos, devido a um câncer gástrico.


Adotiva Liberato Valentim




EBM Albertina 
Madalena Dias

E-mail

ebm.albertina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-5835

Endereço

Estrada Cristóvão Machado de 
Campos, n° 1537 

Bairro: Vargem Grande

Diretor da unidade

Eduardo Caldas da Silva

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 25 vagas

Educação Fundamental: 695 vagas


Data de fundação


Iniciou suas atividades em 1957, como “Escola Mista de Vargem 
Grande”. Transforma-se em “Escola Desdobrada de Vargem 
Grande” no ano de 1972 e, em 1996, em “Escola Básica Vargem 
Grande”. Foi denominada “Albertina Madalena Dias” pelo Decreto 
nº 41/96, de 24 de janeiro de 1996.

Estrutura física



14 salas de aula • Secretaria • Sala da Equipe 
Administrativo-Pedagógica (Direção, Orientação Educacional, 
Supervisão e Administração Escolares) • Sala de Professores 
Laboratório de Ciências • Sala Informatizada • Biblioteca  

Sala Multimeios • Cozinha • Refeitório • 04 banheiros de uso 
coletivo • 01 banheiro adaptado (piso térreo) • Anexo para 
xerox e materiais escolares • Anexo para almoxarifado  

Anexo para materiais de Educação Física • Quadra multiuso 
descoberta • Pátio descoberto • Parquinho • 03 casas de 
madeira • 01 casa de alvenaria adaptada.





Nascida em 05 de julho de 1929, Albertina Madalena Dias foi a primeira professora 
da unidade que leva seu nome, na época chamada de Escola Mista da Vargem 
Grande. A escola funcionou em sua casa de 1957 até 1971.



A educadora lecionava para duas turmas mistas, do 1º ano ao 4º ano, com cerca 
de 50 alunos, além de ser responsável por toda a unidade.



Também atuou como catequista na região do Norte da Ilha. Aposentou-se no ano 
de 1976.



Casou-se com Valeriano da Luz Dias e teve quatro filhos. Uma de suas filhas, Ana 
Maria Dias, nascida um mês após a fundação da escola, também tornou-se 
professora e atuou por 23 anos na unidade educativa que leva o nome da mãe.



Albertina faleceu em 1995, aos 65 anos.


Albertina Madalena Dias




EBM Almirante 
Carvalhal

E-mail

ebm.almirantecarvalhal@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3348-6645

Endereço

Rua Bento Góia, n° 113 

Bairro: Coqueiros

Diretor da unidade

Vinicius Marques Batista

Capacidade de atendimento

540 vagas

Data de fundação


Iniciou suas atividades como uma escola da Marinha e 
municipalizou-se com a criação da “Escola Isolada Almirante 
Carvalhal”, pelo Decreto nº 6/57, de 14 de fevereiro de 1957.



Transforma-se em “Escola Desdobrada Almirante Carvalhal” 
(Decreto nº 055, de março de 1958) e em “Escolas Reunidas 
Almirante Carvalhal” no ano de 1960. Torna-se “Grupo Escolar 
Almirante Carvalhal” (Decreto nº 656, de 13 de março de 1970), 
e finalmente, “Escola Básica Almirante Carvalhal”, pelo Decreto 
nº 17/83, de 17 de fevereiro de 1983.


Estrutura física



09 salas de aula • 05 banheiros de uso dos estudantes (sendo 
um adaptado) • 02 banheiros de uso dos profissionais  
Secretaria • Sala da Direção Escolar • Sala da Equipe 
Pedagógica • Sala de Professores • Sala de Atendimento da 
Educação Especial/AEE • Biblioteca • Sala Multiuso • Sala de 
Artes • Laboratório de Ciências • Sala Informatizada • Cozinha  
Refeitório • Depósito de alimentos • Depósito de materiais  

Sala de xerox • Sala de arquivo permanente • Sala de Educação 
Física • Parque infantil • 02 quadras cobertas • 02 quadras 
descobertas.







Filho do Contra-Almirante Jovino Jorge Carvalhal e de Maria Berta Rosignol Carvalhal, 
Alberto Jorge Carvalhal nasceu em 27 de dezembro de 1898, no Rio de Janeiro.



Iniciou sua trajetória na Marinha em 1915, quando entrou para a Escola Naval. Com 
sua dedicação e brilhante atuação, conquistou diversos postos, comandou diferentes 
embarcações e recebeu importantes condecorações.



Foi o responsável por organizar o regulamento para a instalação do Colégio Naval na 
cidade de Angra do Reis, tendo sido nomeado seu primeiro comandante.



Também foi instrutor do Curso de Estado-Maior da Aeronáutica e da Escola de Guerra 
Naval, onde exerceu os cargos de Chefe de Operações e de Vice-Diretor.



Dessa forma, teve grande importância no âmbito educacional devido sua atuação em 
Escolas da Marinha.



Faleceu em 03 de julho de 1958, aos 59 anos.


Almirante Carvalhal




EBM Antônio 
Paschoal Apóstolo

E-mail

ebm.antoniopaschoal@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-7313

Endereço

Rodovia João Gualberto Soares, n° 6809 

Bairro: Rio Vermelho

Diretor da unidade

Carlos Alberto Wendt

Capacidade de atendimento

645 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1936 e foi municipalizada 
em 1º de agosto de 1956 (como “Escola Isolada Antônio 
Paschoal Apóstolo”, no Decreto nº 26-B/56). 



Transformou-se em “Grupo Escolar Antônio Paschoal 
Apóstolo” através do Decreto s/n, de 29 de julho de 1957, e 
em “Escola Básica Antônio Paschoal Apóstolo” pela 
Portaria nº 257/CEE, de 02 de julho de 1981.


Estrutura física



12 salas de aula • 05 banheiros (sendo um adaptado) • Secretaria  
Sala da Direção • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores 
Elevador • Laboratório de Ciências • Sala de Informática • Sala de 
Artes • Biblioteca • Cozinha • Refeitório • Almoxarifado e depósito 
de materiais de limpeza • Almoxarifado de materiais da Educação 
Física • 02 quadras (sendo uma coberta) • Parque.





Nascido em 21 de novembro de 1910, Antônio Paschoal Apóstolo mudou-se ainda 
durante a infância da Grécia com a família para morar em Florianópolis.



Seu primeiro trabalho foi como comerciante, ao montar um armazém de secos e 
molhados chamado “Apóstolo Paschoal e Irmãos”.



Iniciou a carreira política no ano de 1951, quando se elegeu vereador em Florianópolis. 
Atuou no cargo durante dois mandatos e foi Presidente da Câmara Municipal. Durante 
o período, lutou para que o bairro Rio Vermelho tivesse uma escola, que mais tarde 
receberia o seu nome.



Entre as funções exercidas durante sua trajetória profissional, foi Presidente do 
Figueirense Futebol Clube na década de 30 e atuou como Diretor do Instituto Brasileiro 
do Café, a convite do Presidente da República Juscelino Kubitschek. Seu último cargo 
foi o de Secretário de Estado da Agricultura, nos anos 1970.



Faleceu em 1º de fevereiro de 1983, aos 72 anos.


Antônio Paschoal Apóstolo



EBM Batista Pereira

E-mail

ebm.batistapereira@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3337-6074

Endereço

Rodovia Baldicero Filomeno, n° 3000  
Bairro: Alto Ribeirão

Diretora da unidade

Karla Christine Hermans Lima

Capacidade de atendimento

870 vagas

Data de fundação


11 de junho de 1957 (como “Grupo Escolar Batista Pereira”, 

no Decreto nº 18). Transformou-se em “Escola Básica Batista 
Pereira” através do Decreto nº 018/78, de 1975, que considerou 
o Parecer nº 341/75, do Conselho Estadual de Educação.


Estrutura física



10 salas de aula para os Anos Finais • 08 salas de aula para os 
Anos Iniciais • 10 banheiros (04 masculinos, 03 femininos, 01 de 
professores, 01 adaptado para pessoas com deficiência e 01 na 
Sala da Direção) • Sala da Direção • Sala para Secretaria • Sala de 
Professores com anexo (Sala das Professoras Auxiliares de 
Ensino) • 03 salas para Equipe Pedagógica • Sala Informatizada  
Sala Multimeios • Sala para o Laboratório de Ciências • Biblioteca  
Brinquedoteca • Cozinha • Refeitório • Ginásio de esportes com 01 
sala de jogos, 02 salas de almoxarifado, 01 sala para Ginástica, 01 
sala para o projeto Escola Aberta e 02 banheiros (masculino e 
feminino) • Quadra descoberta • 02 Parques Infantis 

01 Parque/Academia • Sala para Apoio Pedagógico para os Anos 
Iniciais • Sala para a Rádio Escolar • Sala de Almoxarifado • Sala 
para os profissionais de Serviços Gerais • 02 depósitos • Sala de 
Arquivo Morto • Rampa.





Filiado ao Partido Social Democrático (PSD), João Batista da Costa Pereira foi eleito 
vereador de Florianópolis em 23 de novembro de 1947.



Em seu mandato, foi Presidente da Câmara Municipal pela primeira vez em 16 de 
dezembro de 1947, dia de sua posse, e depois durante os anos de 1948, 1949 e 1950.



Recebeu, como homenagem ao seu trabalho pela comunidade, a nomeação do então 
Grupo Escolar inaugurado no bairro do Alto Ribeirão.


Batista Pereira




EBM Beatriz de 
Souza Brito

E-mail

ebm.beatriz@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-5792

Endereço

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, n° 600 

Bairro: Pantanal

Diretora da unidade

Camila Porciuncula Santos

Capacidade de atendimento

558 vagas

Data de fundação


14 de fevereiro de 1957 (como “Escola Isolada do Pantanal”, 
no Decreto nº 06/57). 



Transformou-se em “Escola Desdobrada do Pantanal” através 
do Decreto nº 55, de 1° de março de 1958. Foi denominada 
“Grupo Escolar Beatriz de Souza Brito” pelo Decreto nº 198/63, 
de 13 de dezembro de 1963. Finalmente, foi transformada em 
“Escola Básica Beatriz de Souza Brito” no Decreto nº 084/86, 
de 02 de maio de 1986.


Estrutura física



10 salas de aula • Banheiros para estudantes • Banheiros para 
profissionais • 01 banheiro adaptado • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala de Professores • Sala da Equipe Pedagógica  
Sala de Planejamento e Estudos • Sala Informatizada  
Biblioteca • Auditório • Laboratório de Ciências •  Sala 
Multimeios • Sala de Projetos (apoio pedagógico, curso de 
robótica, etc.) • Cozinha com depósito • Refeitório  
Almoxarifado • Depósito para produtos de limpeza e higiene  
Ginásio de esportes.







Nascida em Florianópolis, no atual Morro do Geraldo, em Capoeiras, no dia 29 de 
setembro de 1886, a professora Beatriz de Souza Brito exerceu o magistério durante 
mais de 35 anos, sendo uma prestigiosa figura da educação no Estado.



Filha de João Cipriano de Souza e Leonida Martha de Souza, Beatriz fez o curso 
primário no bairro Capoeiras e, ao finalizar o secundário, tornou-se professora 
normalista.



Exerceu o cargo de Professora do Ensino Primário no bairro Trindade, em uma escola 
já extinta que localizava-se na atual Praça Santos Dumont. Atuou na unidade até 
quando foi convidada pelo então Governador do Estado, Vidal Ramos, para lecionar no 
Grupo Escolar Lauro Müller, no Centro da Capital.



A professora fez parte da Cruzada Nacional de Educação, movimento criado em 
fevereiro de 1932 que lutava pelo fim do analfabetismo no Brasil. Também foi 
sócia-fundadora da Casa dos Professores e do Montepio dos Funcionários Públicos do 
Estado.



Exerceu o cargo de Diretora do Grupo Escolar Silveira de Souza por mais de 20 anos.



Casou-se com o Tenente da Polícia Militar de Santa Catarina, Francisco Barnabé de 
Brito, e não teve filhos.



Emprestou seu nome ao Grupo Escolar do bairro Pantanal como homenagem póstuma 
prestada por seu sobrinho, o então Prefeito de Florianópolis Osvaldo Machado.


Beatriz de Souza Brito




EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes

E-mail

ebm.brigadeiro@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-4780

Endereço

Avenida Pequeno Príncipe, n° 2939  
Bairro: Campeche

Diretor da unidade

Adelidio Nazareno da Cunha

Capacidade de atendimento

875 vagas


Data de fundação


28 de julho de 1945 (como “Escola Isolada do Campeche”, no 
Decreto nº 17/45). Transforma-se em “Escola Desdobrada do 
Campeche” (Decreto nº 55/58, de 1º de março de 1958), em 
“Escolas Reunidas do Campeche” (Decreto nº 89/80, de 09 de 
julho de 1980) e, finalmente, em “Escola Básica do Campeche” 
(Decreto nº 22/82, de 1º de março de 1982). Foi denominada 
“Brigadeiro Eduardo Gomes” pelo Decreto nº 56/83, de 25 de 
março de 1983.


Estrutura física



18 salas de aula • 12 banheiros para estudantes • 06 banheiros 
adaptados para pessoas com deficiência • Secretaria • Sala da 
Direção e Administração Escolar • Sala da Supervisão Escolar  
Sala da Orientação Educacional • Sala de Professores • Sala de 
Projetos • Biblioteca • Laboratório de Ciências • Sala Multimeios  
Sala de Artes • Sala de Dança e Teatro • Sala de jogos • Sala 
Informatizada • Espaço Multiuso • Auditório • Cozinha • Refeitório  
Lavanderia • Sala de materiais didáticos • Ginásio de esportes • 02 
quadras de esportes • Parque.








Nascido em Petrópolis (RJ), no dia 20 de setembro de 1896, Eduardo Gomes foi um importante 
aviador, militar e político, sendo reconhecido como o patrono da Força Aérea Brasileira.



Filho de um Capitão-Tenente da Armada, Eduardo ingressou na carreira militar após completar o 
curso secundário. Em 1918, ao finalizar o curso na Escola Militar, foi declarado Aspirante-a-Oficial.



Com grande competência, ascendeu rapidamente durante sua trajetória no Exército Brasileiro até o 
posto de Coronel. Após a criação da Força Aérea Brasileira (FAB), em 1941, conquistou o posto de 
Brigadeiro, como ficou majoritariamente conhecido, e chegou até a titulação de Marechal-do-Ar.



Em 1922, participou e foi um dos sobreviventes da Revolta dos 18 do Forte, responsável por dar 
início ao tenentismo, movimento político-militar que surgiu pela insatisfação com o governo da 
República Oligárquica no Brasil.



A partir desse episódio, Eduardo Gomes envolveu-se em diversos outros movimentos 
político-militares. Participou da Revolta Paulista de 1924, foi preso quando dirigia-se para integrar a 
Coluna Prestes e colaborou com as ações que derrubaram o então Presidente Washington Luís.



Durante o Governo Vargas, trabalhou na criação do Correio Aéreo Militar, que posteriormente 
tornou-se Correio Aéreo Nacional, com o objetivo de contribuir para a integração do país. Em 1935, 
comandou o 1º Regimento de Aviação no combate à Intentona Comunista, levante que tentou retirar 
Vargas do poder.



Em 1945, no final do Estado Novo, candidatou-se às eleições presidenciais pela União Democrática 
Nacional (UDN), partido de oposição a Getúlio Vargas. Durante o período eleitoral, eram vendidos 
doces para levantar fundos para sua campanha. Posteriormente, esses doces ficaram conhecidos 
com o nome da patente do candidato: brigadeiros.



Candidatou-se novamente à presidência da República em 1950, e foi derrotado em ambas as 
eleições, na segunda vez pelo próprio Vargas. Em agosto de 1964, com a morte do Presidente, 
assumiu o ministério da Aeronáutica no governo de Café Filho. Também foi ministro da Aeronáutica 
no governo de Castelo Branco, de 1965 a 1967.



Brigadeiro Eduardo Gomes faleceu em 13 de junho de 1981, aos 84 anos. Postumamente, em 6 de 
novembro de 1984, foi proclamado Patrono da Força Aérea Brasileira.


Brigadeiro Eduardo Gomes




EBM Costa 
da Lagoa

E-mail

ebm.costadalagoa@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3335-3013

Endereço

Estrada Geral Costa da Lagoa, Ponto 16 

Bairro: Costa da Lagoa

Diretora da unidade

Fabiana M. de Andrade dos Santos

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 35 vagas

Educação Fundamental: 100 vagas


Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1968, como “Escola Reunida 
Costa da Lagoa”. Transformou-se em “Escola Desdobrada 
Costa da Lagoa” no ano de 1988. Em 11 de abril de 2018, 
tornou-se “Escola Básica Costa da Lagoa” (Decreto nº 18.494).


Estrutura física



04 salas de aula (duas da Educação Infantil com banheiro e duas 
do Ensino Fundamental) • Secretaria • Biblioteca • Sala 
Informatizada • Oficina de artes com banheiro adaptado  

02 banheiros • Refeitório • Cozinha com despensa para alimentos  
Lavanderia • Parque externo • Casinha de alvenaria • Depósito para 
materiais didáticos e de limpeza • Depósito para materiais de 
Educação Física.





Costa da Lagoa



A unidade foi nomeada em homenagem à tradicional Costa da 
Lagoa, localidade do bairro Lagoa da Conceição, situada na região 
leste de Florianópolis e um dos principais redutos da cultura 
açoriana na Capital.







EBM Costa 
de Dentro

E-mail

ebm.costadedentro@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-7276

Endereço

Rua João Belarmino da Silva, n° 2550 
Bairro: Costa de Dentro

Diretora da unidade

Rita de Cassia Leite Gonçalves

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 44 vagas

Educação Fundamental: 116 vagas


Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1940, como “Escola Isolada de 
Costa de Dentro”. Foi desdobrada em 28 de abril de 1969 
(Decreto nº 584/69) e em 14 de fevereiro de 1974 (Decreto 
174). Transformou-se em “Escola Básica Municipal Costa de 
Dentro” pelo Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



03 salas de aula para o Ensino Fundamental • 01 sala de aula para 
a Educação Infantil com banheiro • 02 banheiros • Hall de entrada  
Cozinha • Sala Multiuso • Sala de Informática • Biblioteca • Sala de 
limpeza • Depósito para materiais didáticos • Depósito para 
materiais de Educação Física.





Costa de Dentro



A unidade foi nomeada em homenagem à tradicional localidade 
da Costa de Dentro, situada no bairro Pântano do Sul, na região sul 
de Florianópolis.







EBM Professora 
Dilma Lúcia dos 
Santos

E-mail

ebm.dilmalucia@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3389-5080

Endereço

Rodovia SC 406, n° 6050 

Bairro: Armação do Pântano do Sul

Diretora da unidade

Myliane Demetrio N. Gonçalves

Capacidade de atendimento

515 vagas

Data de fundação


28 de fevereiro de 1955 (como “Escola Isolada da Armação da 
Lagoinha”, no Decreto nº 07/55). 



Transformou-se em “Escola Desdobrada da Armação da Lagoinha” 
(Decreto nº 09/57, de 1º de março de 1957) e em “Escolas Reunidas 
da Armação da Lagoinha” (Decreto s/n, de 07 de julho de 1971). Foi 
denominada “Grupo Escolar Presidente Castelo Branco” e tornou-se 
“Escola Básica Presidente Castelo Branco” pelo Decreto nº 1270, de 
30 de maio de 1975. Finalmente, por solicitação da comunidade 
escolar, fica denominada “Professora Dilma Lúcia dos Santos” pela 
Lei nº 6498, de 18 de junho de 2004.


Estrutura física



14 salas de aula • 05 banheiros • Secretaria • Sala da Direção 
Escolar • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores  
Sala de Professores Auxiliares de Ensino • Sala de Atendimento 
da Educação Especial/AEE • Biblioteca • Auditório • Sala 
Informatizada • Sala de Artes • Sala de Meio Ambiente • Sala da 
Rádio • Cozinha • Refeitório • Sala de Educação Física • Sala de 
materiais pedagógicos e xerox • Oficina de manutenção  

01 quadra coberta • 02 quadras descobertas • Pátio coberto.







Filha de Francisco e Lúcia Oscar, moradores do bairro Pântano do Sul, Dilma Lúcia 
Oscar nasceu no dia 20 de julho de 1932 e dedicou 30 anos da vida à educação de 
Florianópolis.



Desde a adolescência, demonstrava grande interesse em trabalhar com a educação. 
Formada como normalista, tornou-se professora da Rede Municipal de Florianópolis 
no ano de 1950, atuando na Escola Isolada do Morro das Pedras. Também lecionou 
na Escola do Pântano do Sul.



Em 11 de abril de 1955, passou a ser professora na Escola da Armação da Lagoinha, 
unidade que hoje leva o seu nome. Na escola, também exerceu a função de diretora, 
sendo designada em 09 de janeiro de 1974. Permaneceu no estabelecimento até 
aposentar-se, em 24 de novembro de 1981.



O exercício da direção escolar foi o ponto forte de seu trabalho com a educação, 
sendo símbolo da luta em prol de um ensino de qualidade na comunidade.



Casou-se com Ary Borges dos Santos, em 1950, passando a se chamar Dilma Lúcia 
dos Santos, e teve dois filhos.



Faleceu em 27 de maio de 1988, aos 55 anos, em decorrência de um câncer.


Dilma Lúcia dos Santos




EBM Donícia 

Maria da Costa

E-mail

ebm.donicia@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-2299

Endereço

Rodovia Virgílio Várzea, n° 1264

Bairro: Saco Grande

Diretora da unidade

Angelita Tenfen Wiggers

Capacidade de atendimento

682 vagas

Data de fundação


16 de agosto de 1988 (como “Escola Desdobrada Donícia 
Maria da Costa”, no Decreto nº 204/88). Transformou-se em 
“Escola Básica Municipal Donícia Maria da Costa” com o 
Parecer nº 91/92, do Conselho Estadual de Educação, 
aprovado em 07 de abril de 1992.


Estrutura física



11 salas de aula • 02 banheiros para professores • 02 banheiros 
femininos • 02 banheiros masculinos • Secretaria • Sala da 
Direção • Sala de Professores • Sala de Especialistas • Biblioteca 
Laboratório de Ciências • Sala Informatizada • Sala de espelhos 
para práticas corporais • Sala de Artes (Plásticas e Música) e do 
projeto Educação em Tempo Integral • Sala de jogos e leitura  
Auditório • Sala Multimeios para atendimento educacional 
especializado (AEE) • Cozinha • Almoxarifado pedagógico  
Depósito de merenda • Depósito para materiais de Educação 
Física • Pátio interno • 02 quadras de esportes (sendo uma 
aberta e outra coberta) • Parque infantil cercado • Parque aberto 
(academia).









Donícia Maria da Costa era uma querida lavadeira que atuava na 
comunidade do Saco Grande.



Juntamente com o marido, o caseiro João Gonzaga da Costa, conhecido 
como Janga, era responsável pelos cuidados do terreno onde, mais tarde, 
foi construída a unidade educativa que hoje leva seu nome.


Donícia Maria da Costa




EBM Henrique Veras

E-mail

ebm.henriqueveras@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3232-8923

Endereço

Rua João Pacheco da Costa, n° 249 
Bairro: Lagoa da Conceição

Diretor da unidade

Cesar Augusto Jungblut

Capacidade de atendimento

450 vagas

Data de fundação


15 de novembro de 1955. Teve o atendimento desdobrado 
através dos Decretos nº 09, de 1º de março de 1957, e nº 55, de 
1º de março de 1958. Foi reconhecida como estabelecimento 
de ensino de 1º grau pela Portaria E/335/80, de 03 de outubro 
de 1980, levando em conta o Parecer nº 210/80, do Conselho 
Estadual de Educação. Em 1987, através da Portaria E/134/87 
da SED e do Parecer 207/87 do CEE, foi autorizada para o 
ensino de 2º grau.


Estrutura física



07 salas de aula • 10 banheiros • Secretaria • Sala da 
Direção/Administração • Sala de Professores • Sala de 
Especialistas • Sala de Apoio Pedagógico • Sala de Projetos  
Sala de Música • Sala de Educação Física • Sala Multimeios  
Biblioteca com banheiro e depósito • Brinquedoteca  

Auditório • Laboratório de Informática • Laboratório de 
Ciências • Cozinha com depósito • Almoxarifado de materiais 
de limpeza • Almoxarifado de materiais didáticos • Quadra de 
esportes coberta.





Nascido no Distrito de Lagoa da Conceição, em 25 de dezembro de 1892, 
Henrique Veras foi Intendente Distrital da localidade por dois períodos 
diferentes.



Exerceu a função de 1936 a 1950 e, novamente, de 1954 a 1957. Nos anos 
em que passou fora do cargo, de 1950 a 1954, atuou como Administrador 
do Cemitério da região.



Henrique Veras prestou diversos serviços à sua comunidade. Como político 
local, contribuiu para a abertura de estradas no Distrito e para a construção 
da ponte sobre a Lagoa, além de ter sido incentivador da criação do Grupo 
Escolar Municipal da localidade, que hoje leva seu nome.


Henrique Veras




EBM Professora 
Herondina Medeiros 
Zeferino

E-mail

ebm.herondina@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-3091

Endereço

Servidão Três Marias, nº 1072 

Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Edilene da Silva Monteiro

Capacidade de atendimento

2.005 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1954, como “Escola Isolada Gentil 
Mathias da Silva”. Em 1963, tornou-se “Escola Reunida Gentil 
Mathias da Silva” e em 1973, “Grupo Escolar Gentil Mathias da 
Silva”. 



Transformou-se em “Escola Básica Gentil Mathias da Silva” 
através do Decreto nº 1269, de 30 de maio de 1975. Finalmente, 
ao mudar de endereço, foi denominada “Escola Básica Professora 
Herondina Medeiros Zeferino” pela Lei nº 8.895/2012, de 03 de 
dezembro de 2012. A nova unidade foi inaugurada em 11 de 
dezembro de 2012.

Estrutura física



33 salas de aula (23 no prédio principal e 10 no anexo)  
Secretaria • Sala da Administração Escolar • Sala da Direção 
e Coordenação de Educação Integral • Sala da Coordenação 
da EJA • Sala da Supervisão Escolar • Sala da Orientação 
Educacional • 02 Salas de Professores • 02 Laboratórios de 
Ciências • Laboratório de Geografia • Laboratório de História  
Laboratório de Matemática • Laboratório de Linguagens • 02 
Laboratórios/Salas de Educação Física • 02 Salas de Artes  
Sala Informatizada • Sala Maker • 02 Bibliotecas • 02 Salas 
Multimeios • 03 Salas de Apoio Pedagógico • Auditório  
Cozinha • Refeitório • Área de serviços • Zeladoria • Sala de 
Apoio/Xerox • Ginásio de esportes • 02 quadras esportivas  
Horta Escolar • Parquinho.



Herondina Medeiros Zeferino foi a primeira professora a ter formação 
profissional na região dos Ingleses por mais de duas décadas.



Iniciou seu magistério aos 16 anos de idade e atuou como professora 
normal regionalista na comunidade por toda sua vida profissional, 
participando da educação de inúmeras pessoas ainda hoje residentes nos 
Ingleses.



Na época, também orientava a população sobre doenças e até mesmo 
auxiliava a socorrer pessoas, tornando-se uma referência na comunidade.



Além do ensino regular, a professora Herondina desenvolveu iniciativas 
particulares que se destacavam, como a prática do teatro infantil, 
artesanato, canto, declamação de poesias e passeios ecológicos. Essas 
práticas eram inovadoras para as escolas consideradas rurais naquele 
período.



Casou-se com Elpídio F. Zeferino e foi mãe de 10 filhos. Faleceu em 1978, 
aos 56 anos.


Herondina Medeiros Zeferino




EBM Intendente 
Aricomedes da Silva 

E-mail

ebm.intendentearicomedes@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3284-5836

Endereço

Rodovia Leonel Pereira, n° 930 

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus

Diretora da unidade

Lurdes Regina Borges Lima Machado

Capacidade de atendimento

740 vagas

Data de fundação


31 de março de 1955, com o nome “Escola Isolada Armazém”. 
Transformou-se em “Escola Reunida de Armazém” no ano de 1958. 
Foi denominada “Escola Desdobrada Intendente Aricomedes da 
Silva” através da Lei nº 3.193, de 16 de maio de 1989. Torna-se 
“Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva” pelo Decreto 

nº 1047, de 19 de julho de 2001.

Estrutura física



06 salas de aula dos Anos Iniciais • 10 salas de aula dos 
componentes curriculares (Português; Português/Inglês; Inglês 
para Anos Iniciais; Ciências; Geografia; História; 02 de 
Matemática; e 02 de Música) • 03 banheiros femininos • 03 
banheiros masculinos • Sala da Direção • Sala de Professores  
Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Apoio Pedagógico  
Biblioteca • Sala Informatizada • Laboratório de Ciências • Sala 

de Educação Física • Sala Multimeios • Sala da EJA • Auditório  
Cozinha • Refeitório • Sala de Almoxarifado • Quadra coberta  
Quadra aberta • Horta Escolar • Composteira • Parque infantil.



Nascido no dia 31 de julho de 1911, Aricomedes Rufino da Silva, conhecido 
pelo apelido de Metinho, atuou como intendente do bairro Cachoeira do 
Bom Jesus, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e da 
educação na região.



No cargo, teve a oportunidade de possibilitar trabalho, moradia e 
atendimento médico para diversos moradores da comunidade, além de ter 
sido responsável pela construção da estrada que dá acesso ao bairro 
Ponta das Canas.



Com a necessidade de ampliar a então Escola Reunida de Armazém, 
devido à crescente demanda de estudantes no bairro, Aricomedes foi um 
grande articulador para viabilizar a doação do terreno e, de fato, instalar a 
escola com ensino fundamental completo, onde ela está localizada até 
hoje.



Por seu trabalho e empenho em prol da comunidade, a unidade educativa 
mais tarde foi nomeada em sua homenagem, como forma de 
reconhecimento e gratidão.



Faleceu em 24 de agosto de 1978, aos 67 anos. Seus seis filhos ainda 
moram na região da Cachoeira do Bom Jesus e um deles também atuou 
como intendente do bairro. Hoje, uma de suas bisnetas frequenta a escola 
que leva seu nome.


Intendente Aricomedes da Silva




EBM Padre João 
Alfredo Rohr

E-mail

ebm.joaoalfredorohr@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3233-1689

Endereço

Rua João Pio Duarte Silva, n° 1123  
Bairro: Córrego Grande

Diretora da unidade

Glaucia Galves Cardoso

Capacidade de atendimento

440 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades como “Escola Isolada de Córrego Grande” 
no ano de 1956. Em 20 de junho de 1966, foi inaugurada a 
“Escola Reunida de Córrego Grande”. Foi denominada “Escola 
Reunida João Alfredo Rohr” pelo Decreto s/n, de 11 de outubro 
de 1967. Transformou-se em “Escola Básica João Alfredo Rohr” 
no Decreto nº 017/78, de 15 de fevereiro de 1978.

Estrutura física



07 salas de aula • 03 banheiros para estudantes • 01 banheiro 
para funcionários • Secretaria • Sala de Professores • Sala de 
Especialistas • Biblioteca • Sala Informatizada • Sala de 
Laboratório de Ciências • Sala Multimeios • Cozinha • Refeitório 
Lavanderia • Sala para materiais pedagógicos • Sala para 
materiais de Educação Física • Pátio coberto • Quadra coberta.



Nascido em 18 de setembro de 1908, na cidade de Arroio do Meio (RS), o Padre João Alfredo 
Rohr foi um educador e pesquisador, considerado o pai da arqueologia catarinense.



Em 1920, aos doze anos, ingressou no seminário dos jesuítas no município de Pareci Novo (RS). 
Até o ano de 1941, quando completou sua formação, capacitou-se em temas de Estudos 
Humanísticos, Filosofia e Teologia.



Entre os anos de 1933 a 1936, teve sua primeira experiência como educador no município de São 
Leopoldo, dando aulas de Aritmética, Italiano e História Natural, e respondendo pelo Museu do 
Seminário. É ordenado sacerdote no ano de 1939.



Em 1941, após sua formação, mudou-se para Florianópolis, destinado a atuar no Colégio 
Catarinense, onde viveu e trabalhou por 42 anos. Lá, lecionou as disciplinas de Física, Química e 
História Natural, além de ter ocupado o cargo de diretor da instituição.



Foi responsável por assumir, reorganizar e ampliar o Museu de História Natural já existente no 
colégio, enriquecendo o local com um grande número de espécies da flora e da fauna nativas, e 
instalando um dos orquidários mais ricos do estado.



Começou a dedicar-se à arqueologia de forma autodidata. Com muita pesquisa, estudo e trabalho 
de campo, tornou-se o arqueólogo responsável pelo maior número de escavações no Brasil até 
hoje, sendo uma das figuras que mais contribuiu para a preservação do patrimônio arqueológico 
de Santa Catarina.



Durante sua trajetória na área, realizou o levantamento, identificação e registro de grande parte 
dos sítios arqueológicos do estado. Também fundou e dirigiu o Museu do Homem do Sambaqui, 
inaugurado em 1963 e dedicado, principalmente, à preservação da história natural e cultural de 
Santa Catarina.



Faleceu em 21 de julho de 1984, aos 75 anos.


Padre João Alfredo Rohr



EBM João 
Francisco Garcez

E-mail

ebm.joaofrancisco@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3226-8287

Endereço

Rua Laurindo Januário da Silveira, n° 2447

Bairro: Canto da Lagoa

Diretora da unidade

Stephanie Kreibich Pinheiro

Capacidade de atendimento

110 vagas

Data de fundação


02 de fevereiro de 1997 (como “Escola Desdobrada João 
Francisco Garcez”, no Decreto nº 213/97, de 09 de abril de 
1997). Transformou-se em “Escola Básica João Francisco 
Garcez” pelo Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.

Estrutura física



02 salas de aula • 04 banheiros • Cozinha com depósito • Hall 
de entrada • Secretaria • Biblioteca • Brinquedoteca • Sala 
Informatizada • Sala para materiais de Educação Física • Área 
coberta • Quadra de esportes • Parquinho infantil.



O professor João Francisco Garcez foi um morador e educador que atuou 
na comunidade do Canto da Lagoa.



Sua paixão pela educação o levou a doar, a título gratuito, um terreno para 
a construção de uma instituição de ensino para as crianças da região. 
Essa unidade hoje leva seu nome, como homenagem por sua doação e 
pela dedicação ao desenvolvimento da comunidade.


João Francisco Garcez




EBM João 
Gonçalves Pinheiro

E-mail

ebm.joaogoncalves@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3232-6269

Endereço

Rua Silvio Lopes Araújo, n° 290 

Bairro: Rio Tavares

Diretor da unidade

Aldonei Machado

Capacidade de atendimento

560 vagas

Data de fundação


30 de maio de 1968, como “Escola de Rio Tavares”. 
Transformou-se em “Escolas Reunidas de Rio Tavares” 
(Decreto s/n, de 07 de julho de 1971), e em “Escola Básica de 
Rio Tavares” (Decreto nº 1.266, de 30 de maio de 1975). Foi 
denominada “Escola Básica João Gonçalves Pinheiro” pelo 
Decreto nº 132, de 20 de setembro de 1977.

Estrutura física



08 salas de aula ambiente (História; Português; Ciências da 
Natureza; Matemática; Geografia; Inglês; e 02 salas coringa)  

01 sala de aula para apoio pedagógico dos Anos Finais • 05 
salas de aula para os Anos Iniciais • 01 sala de aula para apoio 
pedagógico dos Anos Iniciais • Banheiros masculinos e 
femininos • Secretaria • Sala de Apoio Administrativo • Sala da 
Direção e Administração • Sala de Professores • Sala da Equipe 
Pedagógica • Sala de Projetos (JEPP, jogos, música, etc.) • Sala 
Multimeios • Sala de Artes • Sala Informatizada • Laboratório de 
Ciências • Auditório • Biblioteca • Cozinha • Refeitório • Copa 
dos profissionais • Depósitos • Área de serviços • Ginásio de 
esportes • 02 quadras abertas • Quadra de areia • Parquinho 
infantil • Pátio • Horta Escolar.



Filho de Francisco Gonçalves Pinheiro e Edvirgens Silveira Pinheiro, o professor João Gonçalves 
Pinheiro nasceu no dia 20 de junho de 1899, no Distrito da Lagoa da Conceição, em Florianópolis.



Em 1923, aos 24 anos de idade, foi nomeado pela primeira vez para a função de professor de 
alfabetização em sua residência, localizada na esquina da Avenida Campeche com a Avenida 
Pequeno Príncipe, no Campeche.



Mudou-se para a comunidade da Cruz do Rio Tavares, como era denominada, em 1937. Continuou 
lecionando em seu novo endereço, utilizando o espaço como sala de aula e sendo responsável 
pela alfabetização da comunidade. Contava com o auxílio da filha mais velha, Doraci, que seguiu 
seus passos e também tornou-se professora.



Além de professor, complementava sua renda com atividades de agricultura de subsistência e 
criação de gado. Também trabalhou na chácara dos padres jesuítas do Colégio Catarinense, 
localizada no Rio Tavares, mobilizando a comunidade para a construção da Igreja de Pedra na 
propriedade.



Aposentou-se como professor da rede de ensino do Estado de Santa Catarina em 1945. Porém, 
jamais desistiu do seu grande sonho: a construção de uma escola para a comunidade do Rio 
Tavares, para melhorar a qualidade de ensino das crianças da região.



Em 1951, reivindicou ao então Prefeito de Florianópolis, Paulo Fontes, a compra de um terreno 
para a construção da escola, pedido que foi atendido. Assim, em 1968, seu sonho torna-se 
realidade: a unidade educativa é edificada ao lado de sua casa.



Foi casado com Tértula, com quem teve quatro filhas. Após ficar viúvo, casou-se com Braulina, 
tendo uma filha.



Faleceu em 22 de abril de 1971, aos 71 anos de idade. Em 1977, a escola pela qual pleiteou e 
tanto desejou passou a levar seu nome, como merecida homenagem.


João Gonçalves Pinheiro




EBM José Amaro 
Cordeiro

E-mail

ebm.joseamaro@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3338-7834

Endereço

Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 
n° 1691 

Bairro: Morro das Pedras

Diretora da unidade

Neli de Fatima Wosnes Conginski

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 25 vagas

Educação Fundamental: 585 vagas


Data de fundação


11 de agosto de 1950, como “Escola Isolada Morro das 
Pedras” (Decreto s/n). Foi classificada como “Escola de 1º 
Grau” (Decreto nº 1.247/75, de 17 de fevereiro de 1975) e 
transformou-se em “Grupo Escolar José Amaro Cordeiro” 
(Decreto nº 381/89, de 27 de setembro de 1989). 



Finalmente, torna-se “Escola Básica José Amaro Cordeiro” 
pelo Decreto nº 464/97, de 19 de dezembro de 1997.

Estrutura física



05 salas de aula para os Anos Iniciais • 08 salas de aula 
ambiente para as áreas dos Anos Finais • 02 salas para a 
Educação Infantil • Banheiros masculinos e femininos  
Secretaria • Sala da Direção • Sala de Professores • Sala 
de Especialistas • 02 salas para Orientação Educacional  
Laboratório de Ciências • Sala Informatizada • Sala Maker 
Sala Multimeios • Biblioteca • Auditório • Cozinha  
Lavanderia • Depósito para material esportivo  
Almoxarifados • Quadra esportiva • Ginásio de esportes.




Um dos mais antigos moradores da região, José Amaro Cordeiro foi um importante 
ativista comunitário do Morro das Pedras.



Em sua luta para o desenvolvimento do local, foi bastante influente na cultura 
tradicional da comunidade, além de ter sido o líder do movimento para a criação de 
uma escola no Morro das Pedras.



Por esse motivo, como homenagem à sua atuação, a unidade educativa construída 
no bairro leva o seu nome.


José Amaro Cordeiro




EBM José do 
Valle Pereira

E-mail

ebm.josedovalle@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3238-1737

Endereço

Rodovia João Paulo, n° 1268 

Bairro: João Paulo

Diretora da unidade

Alessandra de Oliveira Andrade

Capacidade de atendimento

655 vagas


Data de fundação


Iniciou as atividades em 15 de novembro de 1959. 



Transformou-se em “Escola Básica José do Valle Pereira” 
pelo Decreto nº 4841, de 20 de abril de 1978.

Estrutura física



12 salas de aula • 02 banheiros para estudantes • 04 banheiros 
para professores • 01 banheiro adaptado • Secretaria • Sala de 
Professores • Sala da Direção • Sala de Coordenação 
Pedagógica • Biblioteca • Laboratório de Ciências • Sala de 
Artes • Sala de Projetos • Sala Informatizada • Sala Multimeios  
Cozinha • Depósito para materiais diversos • Depósito para 
materiais de Educação Física • Almoxarifado para material 
didático • Ginásio de esportes.



José do Valle Pereira nasceu em 05 de dezembro de 1898, na localidade de Saco 
Grande, hoje conhecida como João Paulo, em Florianópolis. Filho de João Cypriano 
Pereira e Firmina Rosa do Valle, era o mais velho de seis irmãos.



Trabalhou durante quinze anos na Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e, por 
isso, ficou conhecido na comunidade como “Juca do Loide”.



Por volta de 1939, quando a empresa encerrou suas atividades em Florianópolis, 
continuou atuando como representante comercial. Também trabalhou como corretor 
de seguros na SulAmérica, tornando-se uma referência em sua área no estado de 
Santa Catarina e no sul do Brasil.



Apaixonado por sua cidade natal, José era uma figura popular e muito querida por 
todos que o conheciam. Humilde e generoso, estava sempre buscando estender a 
mão e auxiliar quem necessitava. Em 1945, foi eleito vereador de Florianópolis.



Em 18 de julho de 1935, casou-se com Ernestina do Rego, com quem teve três filhos.



Faleceu em 25 de dezembro de 1948, vítima de um acidente de carro. A notícia 
rapidamente espalhou-se pela cidade, provocando grande comoção entre seus 
inúmeros amigos. Em luto, tradicionais bailes de Natal foram cancelados nos clubes 
de Florianópolis. No enterro, seu caixão foi carregado por centenas de admiradores.


José do Valle Pereira




EBM José Jacinto 
Cardoso

E-mail

ebm.josejacinto@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-7844

Endereço

Rua Marcus Aurélio Homem, n° 132 
Bairro: Serrinha

Diretora da unidade

Aline Rocha Scislewski

Capacidade de atendimento

515 vagas

Data de fundação


21 de dezembro de 1988 (Decreto nº 322/88). Foi denominada 
“Escola Básica José Jacinto Cardoso” pelo Decreto nº 15.336, 
de 26 de outubro de 2015. Transformou-se em “Escola Básica 
Municipal José Jacinto Cardoso” com base no Decreto 

nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física



05 salas de aula • 02 banheiros • 01 banheiro adaptado 

Sala de Professores • Sala de Secretaria, Direção, Supervisão e 
Orientação Escolar • Espaço para Apoio Pedagógico • Biblioteca  
Sala Informatizada • Sala Multimeios • Cozinha • Refeitório • Sala 
para materiais de Educação Física • Sala para depósito de 
materiais didáticos pedagógicos e de limpeza • Almoxarifado 
Porão para ferramentas • Parquinho • Quadra de esportes 
descoberta.



Nascido em 1891, o Sr. José Jacinto Cardoso foi um querido morador da 
comunidade da Serrinha, sendo o residente mais antigo da rua em que a escola 
do bairro foi construída.



Casou-se com a Sra. Francisca Gonçalves, com quem teve um filho. Faleceu no 
ano de 1977.



Como homenagem à sua história na comunidade, empresta seu nome para a 
unidade educativa do local.


José Jacinto Cardoso




EBM Jurerê

E-mail

ebm.jurere@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3282-2034

Endereço

Rua Jurerê Tradicional, n° 230 

Bairro: Jurerê

Diretor da unidade

Thiago Chagas Almeida de Oliveira

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 25 vagas

Educação Fundamental: 110 vagas


Data de fundação


21 de novembro de 2006 (como “Escola Desdobrada Jurerê”, 
no Decreto nº 4511). Transformou-se em “Escola Básica 
Jurerê” pelo Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.

Estrutura física



05 salas de aula • 05 banheiros • Secretaria • Sala de 
Professores • Espaço para Apoio Pedagógico • Espaço para 
Biblioteca • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • 03 depósitos 
de materiais • Parque infantil • Espaço para realização de 
atividades físicas.

Jurerê



A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Jurerê, onde 
está localizada, na região norte de Florianópolis.

Unidade atualmente em construção. Projeto da nova estrutura.



EBM Luiz 
Cândido da Luz

E-mail

ebm.luizcandido@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-6636

Endereço

Rodovia SC 403, km 3 

Bairro: Vargem do Bom Jesus

Diretora da unidade

Claudiana Paula Santos Seugling

Capacidade de atendimento

840 vagas




Data de fundação


1º de março de 1958 (como “Escola Isolada de Ponta do Morro”, 
no Decreto nº 55/58). Transformou-se em “Escola Desdobrada 
de Ponta do Morro” no ano de 1970. Após, construiu-se uma 
nova unidade, que foi denominada “Escola Básica Luiz Cândido 
da Luz” pela Lei nº 6186, de 28 de maio de 2003.

Estrutura física



14 salas de aula • 04 banheiros • Secretaria • Sala da Direção  
Sala da Coordenação Pedagógica • Sala da Administração 
Escolar • Sala de Professores • 03 salas para o projeto Jornada 
de Tempo Integral (duas para aulas no contraturno e uma para a 
coordenação) • Sala de Apoio Pedagógico/Sala de Jogos • Sala 
de Música • Sala de Artes • Sala de Dança • Sala de Lutas • Sala 
para atividades do Grêmio Estudantil • Biblioteca • Laboratório de 
Ciências • Laboratório de Informática • Sala Multimeios  Auditório 
• Cozinha • Refeitório • Almoxarifado • Depósito para materiais de 
Educação Física • Parque • 02 quadras poliesportivas cobertas  
Quadra descoberta • Horta Escolar.



Agricultor e morador da Vargem do Bom Jesus, Luiz Cândido da Luz foi 
indicado pela gestão da época ao cargo de Intendente do Distrito da 
Cachoeira do Bom Jesus.



Sempre teve forte ligação com a área da educação, incentivando suas filhas a 
seguirem esse caminho. Assim, elas se tornaram as primeiras professoras da 
comunidade e, antes mesmo da existência de um espaço físico público, 
lecionavam em suas próprias casas.



Trabalhou para viabilizar as verbas para a construção da primeira escola 
pública da Vargem do Bom Jesus, a antiga Escola Desdobrada de Ponta do 
Morro (ao lado de onde hoje está estabelecida a unidade educativa que leva 
seu nome).



Por sua dedicação à comunidade e à educação, como homenagem póstuma, 
a nova escola construída na região recebeu o seu nome.


Luiz Cândido da Luz




EBM Lupércio 
Belarmino da Silva

E-mail

ebm.lupercio@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3237-6446

Endereço

Rodovia Baldicero Filomeno, nº 16123

Bairro: Taperinha da Barra do Sul, Distrito 
do Ribeirão da Ilha


Diretora da unidade

Regina Iara de Souza de Oliveira

Capacidade de atendimento

140 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1974, como “Escola Isolada 
de Caieira da Barra do Sul”. Foi denominada “Lupércio 
Belarmino da Silva” através da Lei nº 1213, de 27 de maio de 
1974. Em 1976, torna-se “Escola Desdobrada Lupércio 
Belarmino da Silva”. Finalmente, transformou-se em “Escola 
Básica Lupércio Belarmino da Silva” pelo Decreto nº 18.494, 
de 11 de abril de 2018.


Estrutura física


04 salas de aula • 05 banheiros (sendo um adaptado) • Sala 

da Direção e Orientação Escolar • Sala de Professores • Sala 
Multiuso com Biblioteca e Sala Informatizada • Cozinha  
Refeitório • Quadra poliesportiva coberta • Pátio externo com 
parque infantil.

Unidade atualmente em construção. Projeto da nova estrutura.



O professor Lupércio Belarmino da Silva foi um dos primeiros educadores 
a residir e atuar na comunidade da Caieira da Barra do Sul.



Ao conquistar uma unidade educativa para as crianças do bairro, a 
comunidade homenageou o professor por seu trabalho, empenho e 
dedicação à educação na localidade.


Lupércio Belarmino da Silva



EBM Mâncio Costa | 
Escola do Futuro

E-mail

ebm.manciocosta@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3266-0311 | (48) 3266-0042

Endereço

Estrada João Januário da Silva, s/n 
Bairro: Ratones

Diretora da unidade

Karem Susan Hansen

Capacidade de atendimento

585 vagas

Data de fundação


Iniciou suas atividades no ano de 1941, como “Escola Mista 
de Ratones”. Transformou-se em “Escola Isolada de Ratones” 
(Decreto nº 20/46, de 11 de setembro de 1946), “Grupo 
Escolar Hélio Peixoto” (Decreto nº 09/57, de 1º de março de 
1957) e “Grupo Escolar Mâncio Costa”, em 1958. Tornou-se 
“Escola Básica Mâncio Costa” através do Parecer nº 450/89 
do Conselho Estadual de Educação, aprovado em 21 de 
novembro de 1989. Finalmente, pelo Decreto nº 20.763/2019 
e Portaria nº 69/2020, foi denominada “Escola Básica 
Municipal Mâncio Costa - Escola do Futuro”.

Estrutura física



12 salas de aula • 02 salas de estudos (para projetos de Apoio 
Pedagógico dos Anos Iniciais e Finais) • Banheiros para 
estudantes (adaptados) • Complexo administrativo • Sala de 
Professores (com copa e banheiros) • Biblioteca • Laboratório 
de Ciências • Laboratório de Tecnologias • Sala de expressão 
corporal (Sala Multiuso) • Sala do Grêmio Estudantil • Sala 
Multimeios • Auditório • Cozinha • Refeitório • Sala para 
serviços gerais • Almoxarifado para materiais de limpeza  
Depósito de materiais • Complexo esportivo com 02 quadras de 
esportes (coberta e descoberta) e Sala de Dança/Esportes  
Espaço para horta • Espaço para bosque • Espaço para 
playground.



Farmacêutico, professor e escritor, Antônio Mâncio Costa nasceu em Florianópolis, 
no dia 15 de fevereiro de 1886. Filho de Wenceslau Martins da Costa e Maria Carolina 
da Costa, formou-se em Farmácia pela Faculdade do Rio de Janeiro.



Em 1918, de volta a Santa Catarina, foi o principal Secretário do Governador Hercílio 
Luz. Exerceu o cargo de Superintendente Municipal (equivalente ao de Prefeito 
Municipal) interino de Florianópolis e de Diretor da Instrução Pública do Estado 
(equivalente ao de Secretário de Educação). Também foi eleito Deputado Estadual, 
atuando de 1922 a 1924.



Fora da política, foi professor do Instituto Estadual de Educação (IEE) por mais de 30 
anos, exercendo a função de diretor no ano de 1932, além de ter sido cofundador da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa Catarina.



Era poeta e teatrólogo, tendo destacado-se com as obras “Seu Jeca quer casar” e “A 
Flor da Roça”.



Faleceu em 10 de junho de 1971, em Blumenau, aos 85 anos.


Mâncio Costa




EBM Marcolino 
José de Lima

E-mail

ebm.marcolino@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3235-1295

Endereço

Rua Isid Dutra, n° 1200 

Bairro: Barra do Sambaqui

Diretora da unidade

Gisele Aparecida de Araujo Dias

Capacidade de atendimento

125 vagas

Data de fundação


Iniciou suas atividades como “Escola Isolada de Barra do 
Sambaqui”. Foi denominada “Escola Desdobrada Marcolino 
José de Lima” pelo Decreto nº 034/81, de 23 de março de 1981. 



Transformou-se em “Escola Básica Municipal Marcolino José 
de Lima” pelo Decreto nº 18.494, de 11 de abril de 2018.


Estrutura física


03 salas de aula • 03 banheiros (sendo um adaptado) • Sala da 
Direção • Sala de Professores • Sala de Informática • Sala de 
Leitura • Cozinha com depósito de alimentos • Refeitório 

Depósito para materiais de limpeza • Depósito para materiais de 
Educação Física • Quadra de esportes • Parque com brinquedos 
de madeira.



O professor Marcolino José de Lima fez parte da história da educação na 
comunidade da Barra do Sambaqui.



As atividades escolares no bairro tiveram início na casa do educador, na Rua 
Gilson da Costa Xavier, nº 1324. Ela era dividida em duas partes: a moradia 
da família e a escola, onde o próprio Marcolino atuava como professor.



Sua atuação no magistério foi exemplar e de extrema importância para o 
desenvolvimento da localidade. O professor demonstrava grande carinho e 
dedicação às crianças, realizando suas atividades profissionais com 
brilhantismo.



Marcolino José de Lima foi casado com Osvalda Pires, com quem teve três 
filhos.



Faleceu em 20 de novembro de 1983.

Marcolino José de Lima



EBM Maria 
Conceição Nunes

E-mail

ebm.mariaconceicao@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3234-8557

Endereço

Rua Luiz Duarte Soares, n° 437 

Bairro: Rio Vermelho

Diretor da unidade

Ildo Janir Turatti

Capacidade de atendimento

1.175 vagas

Data de fundação


27 de fevereiro de 2004 (Decreto nº 2253, de 27 de fevereiro 
de 2004). Foi denominada “Escola Básica Municipal Maria 
Conceição Nunes” pela Lei nº 6472, de 10 de maio de 2004.


Estrutura física


18 salas de aula • 11 banheiros • Secretaria • Sala da Direção 
Escolar • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores  
Sala de Apoio Pedagógico • Sala de Atendimento da 
Educação Especial/AEE • Biblioteca • Auditório • Sala 
Informatizada • Laboratório de Ciências • Sala de Artes • Sala 
de Música • Sala de Dança • Cozinha • Refeitório • Lavanderia 
Depósito de materiais de limpeza • Depósito de ferramentas  
Depósito de materiais de Educação Física • 02 quadras 
(coberta e descoberta) • Parque infantil.



Nascida no dia 08 de dezembro de 1900, em uma tradicional família do Distrito de 
São João do Rio Vermelho, Maria Conceição Nunes colaborou imensamente para o 
desenvolvimento da comunidade.



Conceição ou “São”, como era carinhosamente chamada, era admirada por seu jeito 
simples, educado e, sobretudo, por seu inabalável caráter. Líder comunitária, era 
referência perante os moradores da região por sua conduta, baseada sempre na 
dignidade, honestidade, ética e coerência.



No bairro, organizava e participava de eventos comunitários, principalmente dos 
religiosos. Auxiliava quem precisava com carinho, generosidade e amor no coração.



Foi a primeira funcionária da Escola Básica Municipal Antônio Paschoal Apóstolo, a 
primeira unidade educativa localizada no Rio Vermelho. Lá, exerceu o cargo de 
merendeira por longos anos, aposentando-se na função.



Faleceu em 16 de maio de 1988, aos 87 anos de idade.


Maria Conceição Nunes




EBM Maria 
Tomázia Coelho

E-mail

ebm.mariatomazia@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3269-1325

Endereço

Estrada Vereador Onildo Lemos, n° 1409

Bairro: Santinho

Diretora da unidade

Mariana Vieira da Costa Pacifico

Capacidade de atendimento

655 vagas

Data de fundação


Inicia as atividades como “Escola Desdobrada Luiz Paulo da 
Silva”. Em nova localidade, a unidade construída passa a ser 
denominada “Escola Básica Municipal Maria Tomázia 
Coelho” pela Lei nº 6573, de 27 de dezembro de 2004. Foi 
inaugurada em 21 de março de 2005.


Estrutura física


11 salas de aula • 03 salas para Apoio Pedagógico (Anos 
Iniciais, Português e Matemática) • 08 banheiros • 02 vestiários 
Secretaria • Sala da Direção • Sala de Especialistas • Sala de 
Professores Auxiliares • Sala de Professores • Biblioteca • Sala 
Informatizada • Laboratório de Ciências • Auditório com Sala de 
Arquivo • Sala Multimeios • Cozinha • Refeitório • Despensa para 
mantimentos • Lavanderia • Almoxarifado para materiais de 
limpeza • Almoxarifado para materiais didáticos • Sala para 
materiais de Educação Física • Pátio interno • Quadra de 
esportes sem cobertura • Bicicletário • 02 parquinhos.




A Sra. Maria Tomázia Coelho era a antiga dona do terreno em que está localizada a 
unidade educativa do Santinho.



Com o propósito de atender à crescente demanda da comunidade, a Prefeitura de 
Florianópolis adquiriu um terreno, que antes pertencia à moradora, para a construção 
de um novo prédio escolar.



Por isso, como homenagem, a escola do bairro do Santinho leva o seu nome.


Maria Tomázia Coelho





EBM Osmar Cunha

E-mail

ebm.osmarcunha@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3266-5312 | (48) 3282-5511

Endereço

Rodovia Tertuliano Brito Xavier, n° 661 
Bairro: Canasvieiras

Diretora da unidade

Neide Maria de Souto

Capacidade de atendimento

980 vagas

Data de fundação


Iniciou as atividades no ano de 1957, como “Grupo Escolar

Municipal Osmar Cunha”. Foi denominada “Escola Básica 
Municipal Osmar Cunha” através do Parecer nº 71/71, de 02 de 
abril de 1971, do Conselho Estadual de Educação, que autorizou 
o funcionamento do ciclo básico na unidade.


Estrutura física



23 salas de aula • Banheiros para estudantes e profissionais  
Secretaria • Sala da Direção • Sala para Equipe Pedagógica • Sala 
de Professores • Biblioteca com Sala de Leitura • Sala de Vídeo  
Sala Informatizada • Laboratório de Ciências • Sala de Artes • Sala 
de jogos pedagógicos e de Educação Física • Sala Multimeios  
Sala para a EJA • Cozinha • Refeitório • Depósito para alimentos  
Depósito para materiais de Educação Física • Almoxarifado  
Ginásio esportivo • Quadra de esportes • Parque infantil.





Nascido em Florianópolis, no dia 19 de outubro de 1918, Osmar Cunha foi o primeiro prefeito 
eleito por votação direta na Capital.



Filho de Estanislau Brasilício da Cunha e Bellarmina Assunção da Cunha, formou-se em Ciências 
Econômicas (1943) e em Direito (1957) pela Faculdade de Santa Catarina, atual Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).



Em sua vida profissional, atuou no Tesouro Estadual e no Departamento de Educação de Santa 
Catarina. Em 1942, foi aprovado em concurso para trabalhar no Banco do Brasil. Também foi 
professor na faculdade de Ciências Econômicas em que se graduou.



Iniciou sua trajetória política no ano de 1951, ao ser eleito vereador em Florianópolis. Em 1954, 
elegeu-se prefeito da Capital, em coligação do PSD com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na 
primeira votação direta da história do município. Exerceu o cargo de 15 de novembro de 1954 a 
21 de janeiro de 1959.



Foi eleito Deputado Federal por Santa Catarina em 1958 (ainda pelo PSD) e, novamente, em 1966 
(filiado ao ARENA).



No dia 16 de janeiro de 1969, teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por dez 
anos, pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), imposto pelo regime militar. Retomou seus direitos apenas 
em 1979, através da Lei da Anistia (Lei nº 6.683), promulgada pelo Presidente João Figueiredo.



Osmar Cunha representou o Brasil em diversos encontros internacionais sobre os temas de 
economia, finanças, administração e municipalismo. Também atuou no sindicalismo, fundando 
sindicatos em Santa Catarina. Aposentou-se como professor universitário, em 1984.



Foi casado com Sueli Pereira Cunha e teve quatro filhos. Faleceu em 08 de junho de 1995, aos 76 
anos, em Florianópolis.


Osmar Cunha




EBM Osvaldo Galupo

E-mail

ebm.osvaldogalupo@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3333-0400

Endereço

Rua Antônio Carlos Ferreira, n° 1110  
Bairro: Agronômica

Diretora da unidade

Lidiany da Silva

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 25 vagas

Educação Fundamental: 140 vagas


Data de fundação


04 de março de 1991 (Decreto nº 034-A/91). Foi denominada 
“Escola Desdobrada Osvaldo Galupo” pelo Decreto nº 256/91, 
de 19 de julho de 1991. Transformou-se em “Escola Básica 
Municipal Osvaldo Galupo” pelo Decreto nº 18.494, de 11 de 
abril de 2018.

Estrutura física



05 salas de aula • 02 banheiros coletivos para Educação Infantil  
03 banheiros femininos • 03 banheiros masculinos • 04 banheiros 
adaptados • Sala para Secretaria e Coordenação Pedagógica  

Sala da Direção • Sala de Professores • Biblioteca • Sala de 
Informática • Auditório • Cozinha • Refeitório • Almoxarifado para 
materiais de Educação Física • Almoxarifado para materiais 
diversos • Almoxarifado para materiais do Boi de Mamão  
Almoxarifado para materiais pedagógicos • 02 almoxarifados para 
materiais de limpeza • Ginásio esportivo coberto • Parque infantil.





O menino Osvaldo Galupo morava em uma casa muito simples, em um sítio no interior 
de Anita Garibaldi (SC), antes de mudar-se para Florianópolis. Na Capital, fez parte de 
uma das primeiras famílias que se instalaram no Morro do Horácio.



Osvaldo começou a trabalhar em uma feira, onde hoje está localizado o Beiramar 
Shopping. Algumas vezes, levava seu irmão Caio para ajudá-lo. Os dois ofereciam 
serviços de “carreto” para as senhoras que compravam várias sacolas de frutas e 
legumes, transportando as compras até suas residências. Com o dinheiro, contribuíam 
para a renda da família, que era muito humilde.



Quando um dos feirantes avisou que levaria galinhas para vender na feira, o menino 
pensou em comprar algumas para criar. A mãe apoiou a ideia, mas pediu para que ele 
construísse um galinheiro antes, para evitar com que elas fugissem para o terreno do 
vizinho.



Por isso, Osvaldo e o irmão Caio foram bem cedo até a malha de bambus que ficava na 
subida do Morro da Cruz, para cortar e coletar os pedaços de madeira. Enquanto 
cortavam, com um facão, levaram um choque elétrico intenso. O menino Osvaldo, de 
treze anos, acabou não sobrevivendo.



Após a tragédia, o nome de Osvaldo Galupo tornou-se muito importante para o Morro do 
Horácio. Por isso, quando a primeira unidade educativa foi construída na comunidade, o 
menino e sua família foram homenageados com a denominação da escola. Hoje, o 
legado de Osvaldo continua vivo, inspirando crianças assim como ele.


Osvaldo Galupo




EBM Osvaldo 
Machado

E-mail

ebm.osvaldomachado@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3284-2110

Endereço

Avenida Luiz Boiteux Piazza, n° 6542  
Bairro: Ponta das Canas

Diretor da unidade

Cleo Carvalho da Silva

Capacidade de atendimento

645 vagas

Data de fundação


12 de abril de 1956 (como “Escola Isolada de Ponta das Canas”, 
no Decreto nº 16/56). Transforma-se em “Escola Reunida de 
Ponta das Canas” e foi denominada “Escola Reunida Osvaldo 
Machado” pela Lei nº 1722/80, de 28 de abril de 1980. Tornou-se 
“Escola Básica Municipal Osvaldo Machado” através do Decreto 
nº 151/89, de 16 de maio de 1989.

Estrutura física



09 salas de aula • 03 banheiros femininos • 03 banheiros 
masculinos • 01 banheiro adaptado • Secretaria • Sala da Direção  
Sala de Apoio Pedagógico • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de 
Professores • Biblioteca • Laboratório de Informática • Sala do 
Mind Lab • Cozinha com depósito de alimentos • 04 depósitos de 
materiais • Depósito para materiais de Educação Física • Sala 
utilizada para arquivo morto • 02 pátios internos • Quadra de 
esportes sem cobertura.



Nascido em Florianópolis, no dia 17 de março de 1907, Osvaldo dos 
Passos Machado exerceu o cargo de Prefeito da Capital no período de 
15 de novembro de 1959 a 30 de setembro de 1964.



Formado em Contabilidade, era empresário do setor hoteleiro e atuou 
por muitos anos no Ministério da Agricultura.



Foi eleito vereador de Florianópolis no ano de 1947 e prefeito em 1959. 
Durante seu mandato, priorizou a recuperação financeira do município.



Faleceu em 14 de junho de 1977, aos 70 anos.


Osvaldo Machado




EBM Doutor 
Paulo Fontes

E-mail

ebm.paulofontes@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3235-2192

Endereço

Avenida Luiz Boiteux Piazza, n° 6542  
Bairro: Ponta das Canas

Diretora da unidade

Elisabete Farina Pereira

Capacidade de atendimento

420 vagas

Data de fundação


23 de junho de 1954 (como “Escola Isolada de Santo Antônio de 
Lisboa”, no Decreto nº 19/54). Transformou-se em “Escola 
Desdobrada de Santo Antônio de Lisboa” no ano de 1974 e em 
“Escola Básica de Santo Antônio de Lisboa” pelo Decreto nº 
1.263, de 30 de maio de 1975. Foi denominada “Escola Básica 
Municipal Doutor Paulo Fontes” através do Decreto nº 185, de 23 
de novembro de 1977.

Estrutura física



07 salas de aula • 04 banheiros • Secretaria • Sala da Direção • Sala 
para Equipe Pedagógica • Sala de Professores • Biblioteca • Sala 
Informatizada • Laboratório de Ciências • Cozinha • Refeitório 

04 depósitos de materiais • Quadra sem cobertura • Quadra de 
areia • Pátio coberto.







Nascido em 18 de janeiro de 1915, em Florianópolis, Paulo de Tarso da Luz Fontes exerceu o 
cargo de Prefeito Municipal de 1º de fevereiro de 1951 a 14 de novembro de 1954.



Era filho de Henrique da Silva Fontes, que atuou como professor, juiz federal, desembargador 
e Secretário da Fazenda, Viação, Obras Públicas e Agricultura, no Governo Adolfo Konder.



Formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
em 1937. Exerceu a profissão em Florianópolis, trabalhando no Departamento de Saúde 
Pública do Estado de Santa Catarina e no Hospital de Caridade.



Iniciou sua trajetória política ao fundar, junto a colegas, a União Democrática Nacional (UDN) 
em Santa Catarina, partido pelo qual foi eleito Deputado Estadual, no ano de 1947. Em seu 
mandato, integrou a Constituinte Estadual de 1947. Reelegeu-se ao cargo em 1951.



Após o período como parlamentar, foi nomeado Prefeito de Florianópolis em 1951, cargo que 
ocupou até 1954. Neste mesmo ano, concorreu novamente a Deputado Estadual, ficou como 
Suplente e foi convocado para o período de 1955 a 1959.



Também atuou como professor da Faculdade de Serviço Social, agregada à Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), e como Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina.



Faleceu em 10 de junho de 1970, aos 55 anos, vítima de um infarto, no escritório do clube 
Lagoa Iate Clube, em Florianópolis, do qual era Presidente.


Paulo Fontes




EBM Neuza Paula da 
Silveira | Escola da 
Infância

E-mail

ebm.professoraneuza@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 99650-8640

Endereço

Rua Maria Luiza da Silva, s/n  

Bairro: Ingleses

Diretora da unidade

Gisele Maria Rosa

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 200 vagas

Educação Fundamental: 490 vagas


Data de fundação


06 de agosto de 2020 (Decreto nº 21.788).

Estrutura física



14 salas de aula • Banheiros (sendo dois adaptados)  
Secretaria • Sala da Direção e Administração Escolar  
Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores • Sala 
Informatizada com Espaço Maker • Biblioteca com Sala 
de Leitura • Sala Multimeios • Sala de múltiplas 
linguagens • Sala de Apoio Pedagógico/Sala de jogos  
Cozinha • Refeitório • Copa dos profissionais • Lavanderia 
Almoxarifado • Despensa • Vestiários • Quadra 
descoberta • Pátio descoberto com gramado.





Nascida em 1947, no Distrito de Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis, a professora 
Neuza Paula da Silveira dedicou sua vida à educação.



Filha do então Delegado Manoel Paulo da Silveira e de Maria Idalicia Cardoso, Neuza sempre 
sonhou em ser professora. Ainda cursando o magistério, ingressou na Rede Municipal de 
Educação de Florianópolis.



Lecionou por toda sua carreira na antiga Escola Básica Municipal Gentil Mathias da Silva, 
localizada nos Ingleses. Na unidade, foi responsável pela alfabetização de diversas gerações 
de moradores da comunidade, sendo lembrada pelo empenho, competência e amor à sua 
vocação.



Casou-se com Ernande Neves da Silveira e teve três filhos. Aposentou-se na função de 
professora da Rede Municipal de Educação.



Faleceu em 12 de junho de 2017, aos 70 anos.





Neuza Paula da Silveira




EBM Retiro da Lagoa

E-mail

ebm.retirodalagoa@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3282-2034

Endereço

Avenida Prefeito Acácio Garibaldi 
São Thiago, n° 210 

Bairro: Retiro da Lagoa

Diretora da unidade

Nicole da Silva Freitas Rodrigues Alves

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 50 vagas

Educação Fundamental: 100 vagas


Data de fundação


Inicia as atividades no ano de 1930. É oficializada pelo 
Decreto n° 169, de 13 de março de 1969, como “Escola 
Isolada de Retiro da Lagoa”. Foi transferida para o endereço 
atual no ano de 1971, com a denominação de “Escola 
Desdobrada Retiro daLagoa”. Transformou-se em “Escola 
Básica Municipal Retiro da Lagoa” pelo Decreto nº 18.494, de 
11 de abril de 2018.


Estrutura física



02 salas de aula para Educação Fundamental • 01 sala de 
atendimento para Educação Infantil • 02 banheiros • Sala da 
Direção/Secretaria • Espaço compartilhado entre Biblioteca e 
Sala Informatizada • Cozinha • Refeitório • Despensa • Depósito 
de materiais de limpeza • Depósito de materiais de Educação 
Física • 02 parques • Quadra descoberta • Horta Escolar.

Retiro da Lagoa



A unidade foi nomeada em homenagem ao Retiro da Lagoa, 
localidade do bairro Lagoa da Conceição, situada na região leste 
de Florianópolis.



EBM Tapera | Escola 
do Futuro

E-mail

ebm.taperaescoladofuturo@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3243-9545

Endereço

Rodovia Açoriana, s/n 

Bairro: Tapera

Diretora da unidade

Melize Neves de Melo Daniel

Capacidade de atendimento

420 vagas

Data de fundação


13 de agosto de 2019 (Decreto nº 20.575).


Tapera


A unidade foi nomeada em homenagem ao bairro Tapera, 
onde está localizada, na região sul de Florianópolis.

Estrutura física


12 salas de aula, sendo 05 salas de atendimento para os 
Anos Iniciais e 07 ambientes didáticos (Laboratório de 
Língua Portuguesa; Laboratório de Matemática; 
Laboratório de História; Laboratório de Geografia; 
Laboratório de Línguas - Inglês/Libras; Laboratório de 
Ciências; e Laboratório de Educação Física/Dança)  
Secretaria • Sala da Direção e Administração Escolar  
Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores • Sala 
de Planejamento • Sala de Apoio Pedagógico  
Laboratório de Artes Visuais • Laboratório de Música  
Estúdio • Laboratório de Ciências • Laboratório de 
Tecnologias • Espaço Maker • Biblioteca • Sala de Leitura 
Sala Multimeios • Sala da Rádio Escola • Sala do Grêmio 
Estudantil • Sala da EJA • Cozinha • Refeitório • Copa dos 
profissionais • Sala de Xerox/Almoxarifado • Ginásio de 
esportes • 02 quadras esportivas • Guarita • Parque  
Pátio interno e externo.




EBM Virgílio 

dos Reis Várzea

E-mail

ebm.virgiliovarzea@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3369-0833

Endereço

Rua Manoel Mancellos Moura, n° 100 
Bairro: Canasvieiras

Diretora da unidade

Dirciane Schimith Dalagnol

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 100 vagas

Educação Fundamental: 560 vagas


Data de fundação


Foi denominada bem público municipal pela Lei nº 
8346, de 11 de agosto de 2010. A unidade foi criada, 
como “Escola Básica Virgílio dos Reis Várzea”, em 
05 de novembro de 2012 (Decreto nº 10.501, de 28 
de novembro de 2012).



Estrutura física



18 salas de aula • 11 banheiros • Secretaria • Sala da Direção 
Escolar • Sala da Equipe Pedagógica • Sala de Professores  
Sala de Apoio Pedagógico • Sala de Atendimento da Educação 
Especial/AEE • Biblioteca • Auditório • Sala Informatizada  
Laboratório de Ciências • Sala de Artes • Sala de Música • Sala 
de Dança • Cozinha • Refeitório • Lavanderia • Depósito de 
materiais de limpeza • Depósito de ferramentas • Depósito de 
materiais de Educação Física • 02 quadras (coberta e 
descoberta) • Parque infantil.








Nascido em 06 de janeiro de 1863, em Florianópolis, Virgílio dos Reis Várzea foi um 
professor, jornalista, escritor, político e ilustre filho da freguesia de São Francisco de 
Paula de Canasvieiras, atual bairro de Canasvieiras.



Filho de um Capitão da Marinha Portuguesa, aos treze anos foi para a Escola Naval do 
Rio de Janeiro, na qual permaneceu por três anos. Em 1881, voltou para Florianópolis 
para estudar jornalismo e literatura.



No campo do ativismo político, liderou o movimento chamado “Guerrilha Literária 
Catarinense”, inspirado pela teoria evolucionista, pelo pensamento liberal e pela escola 
realista, louvando o progresso e criticando o atraso.



Amigo do poeta Cruz e Sousa, foi seu parceiro no movimento e na produção do livro 
Tropos e Fantasias, em 1885.



Em sua trajetória literária, a obra de maior destaque é "Santa Catarina: A Ilha", que 
apresenta registros e informações sobre a história de Florianópolis entre o final do 
século XIX e início do século XX. O livro é considerado até hoje uma valiosa fonte de 
informação histórica sobre a cultura e os costumes do povo ilhéu, e sobre as 
localidades da Ilha de Santa Catarina.



Foi eleito Deputado Estadual ao Congresso Representativo de Santa Catarina (atual 
Assembleia Legislativa) no ano de 1892 e, novamente, em 1916.



Ao fim do mandato, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde residiu até sua morte, 
contribuindo para jornais locais e lecionando.



Faleceu em 29 de dezembro de 1941, aos 78 anos.


Virgílio dos Reis Várzea




EBM Vitor

Miguel de Souza

E-mail

ebm.vitormiguel@sme.pmf.sc.gov.br

Telefone

(48) 3334-0031

Endereço

Rua Vítor Miguel de Souza, n° 186  
Bairro: Itacorubi

Diretora da unidade

Scheila Fernando Coutinho

Capacidade de atendimento

Educação Infantil: 75 vagas

Educação Fundamental: 360 vagas


Data de fundação


04 de março de 1991 (como “Escola Desdobrada de 
Itacorubi”, pelo Decreto nº 034-A/91). Foi denominada “Vitor 
Miguel de Souza” no Decreto nº 257/91, de 19 de julho de 
1991. Transformou-se em “Escola Básica Municipal Vitor 
Miguel de Souza” através da Portaria E-0213/92, de 20 de 
maio de 1992, que levou em consideração o Parecer nº 
92/92, de 07 de abril de 1992, do Conselho Estadual de 
Educação.


Estrutura física


11 salas de aula • 10 banheiros (sendo oito adaptados)  
Secretaria • Sala da Direção • Sala da Equipe Pedagógica 
Sala de Professores • 02 salas de Apoio Pedagógico  
Biblioteca • Sala Informatizada • Sala de Artes (Música, 
Dança e Teatro) • Sala Multimeios • Auditório • Cozinha  
Refeitório • Despensa para merenda • Lavanderia • Sala 
de materiais pedagógicos • Sala de primeiros socorros  
04 depósitos de materiais • Ginásio de esportes • Mini 
quadra • Pátio coberto • Parque infantil • Horta Escolar.




Nascido em 17 de maio de 1893, na localidade do Canto da Lagoa, em Florianópolis, 
Vitor Miguel de Souza mudou-se para o bairro do Itacorubi com sua esposa, Dona 
Cândida.



Na comunidade, trabalhava como vendedor ambulante, carregando suas mercadorias 
nas costas. Mais tarde, tornou-se boleeiro de carreta. Com a profissão, conseguiu 
adquirir algumas terras.



Uma dessas terras é onde hoje está localizada a unidade educativa que leva seu nome. 
Líder comunitário, sempre preocupado com as causas do bairro, Vitor decidiu doar 
esse terreno, oportunizando a construção de uma escola para as crianças da 
localidade.



Por seu ato de generosidade e investimento na educação e no desenvolvimento da 
comunidade, além de ter sido uma pessoa muito estimada e querida por todos, 
recebeu a justa homenagem de nomear a unidade educativa que ajudou a construir.



Faleceu em 08 de outubro de 1964, aos 71 anos.


Vitor Miguel de Souza




 Expediente





Prefeito

Gean Marques Loureiro



Vice-prefeito

Topázio Silveira Neto



Secretário de Educação

Maurício Fernandes Pereira



Secretário adjunto de Educação

Rodrigo Goulart Leite



Diretora de Educação Infantil

Débora Raquel Schutz



Diretora de Educação Fundamental

Raquel Valduga Schöninger



Diretora de Gestão Escolar

Fabrícia Luiz Souza



Diretor de Planejamento e Dados Educacionais

Eduardo Savaris Gutierres



Diretor Operacional

Jean Ribeiro Fernandes



Pesquisa e redação

Joana Pereira



Arte e diagramação

Karla Vizone


