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O Deserto do Siri
Neste semestre, 

acompanhados dos 
alunos, os profes-
sores da EJA Ingleses 
visitaram, no bairro, 
a comunidade do 
Siri, onde vivem 800 
pessoas que estão em 
situação de risco social. 
Eles entrevistaram, 
fotografaram e filma-
ram os moradores para 
conhecer mais a fundo 
a realidade do entorno 
da Escola Básica Mu-
nicipal Gentil Mathias, 
que sedia o núcleo de 
Educação de Jovens e 
Adultos.  

Os habitantes do 
Siri estão cercados 
por dunas, pelo 
Oceano Atlântico, 
hotéis e restaurantes. 
Ao mesmo tempo em 
que oprime, tomando 
conta dos lares, as du-
nas também libertam. 
O chamado “Deserto 
do Siri”, conforme o 
professor Rodrigo 
Espinosa Cabral, “ serve 
como área de lazer. 
Jovens e crianças dão 
saltos, jogam futebol, 
e, ao entardecer, con-
versam embaixo do 
céu estrelado”.

O concurso “Fenaostra Mar de 
Florianópolis: conhecer para 
preservar”, foi prorrogado até 
15 de outubro, sexta-feira. A 
competição tem por objetivo 
promover a consciência, apro-
priação e divulgação de con-
teúdos relacionados ao mar, 
incentivando professores e alu-
nos a terem uma mentalidade 
marítima. 
Poderão se inscrever no con-
curso todas as crianças e 
adolescentes matriculados 
em escolas públicas do ensino 
fundamental, situadas no mu-
nicípio de Florianópolis. Infor-
mações e regulamento pelo 
telefone 3369-7185.

Inscrições para a Fenaostra 
foram prorrogadas

Com o objetivo de integrar e 
confraternizar com os educan-
dos, familiares e profissionais, os 
núcleos da Educação de Jovens 
e Adultos de Florianópolis e o 
Programa  ProJovem Urbano, 
da Secretaria Municipal de 

Educação, realizaram no dia 25 de 
setembro o “Sábado da Primavera”.

A atividade aconteceu na escola Silveira de Souza, na 
Capital, onde houve oficinas de  Compostagem, Fotografia, 
manicure, pedicure, máscara facial, maquiagem, Passo a passo 
na busca de um emprego, entre outras atividades. Além disso, 
ocorreu apresentação teatral, cama elástica para as crianças, 
demonstração da fanfarra e capoeira. Foi oferecido, ainda, café 
da manhã, almoço e lanche da tarde.  

Sábado da Primavera 
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Crianças da creche de Vargem Pequena cultivam horta

As crianças da Creche Vicentina Maria da Costa Laurindo, no 
bairro Vargem Pequena, estão vivenciando o contato com alimen-
tos saudavéis através da organização e preparação da horta.

O contato com a terra, a observação do crescimento dos alimen-
tos, a visita constante na horta, são algumas ações que os peque-
nos estão conhecendo este ano além do prazer de degustarem 
diariamente estes alimentos nas refeições.

Representante da SME de Flori-
anópolis, o professor Charles Schnorr 
esteve recentemente em Ponta Porã 
(MS) para participar  do VII Fórum Na-
cional de Defesa Civil. O encontro reu-
niu especialistas e sociedade civil com 
o objetivo de discutir medidas para 
prevenir desastres, além de fomentar 
a troca de experiências. O professor re-
alizou duas palestras sobre os projetos 
que executa em Florianópolis em par-
ceria com o 1º Batalhão de Bombeiros 
de Santa Catarina: Bombeiro Mirim nas 
Escolas Municipais e a Formação de 
Professor em Prevenção e Atendimento 

de Emergência. Ele coordenou também uma oficina para 50 crianças, juntamente 
com os catarinenses Tenente Coronel Gevaerd e o Soldado Kruguer.

Seminário Nacional: Projetos de Prevenção e Atendimento 
de Emergências são apresentados
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Parabéns para você
A partir da análise de alguns professores do núcleo de Educação 
Infantil Praia dos Ingleses, foi possível perceber que algumas crian-
ças não comemoravam as festas de aniversário na unidade. Diante 
disto foi proposto pelos educadores festejar os aniversários coleti-
vamente, isto é, com todas as turmas, no último dia de cada mês. 

O projeto é organizado no início de cada ano letivo, com a elaboração de um crono-
grama com equipes de profissionais responsáveis por preparar a festa dos aniversari-
antes. O principal objetivo da iniciativa é contribuir para a auto-estima da criança. 

Professor da Capital ensina sobre atendimento de emergência 

Clique do professor e fotógrafo Zeca Trindade

Secretário Rodolfo participa da festividade


