
 Respeito aos limites, apri-
moramento de técnicas de sal-
vamento e cooperação entre 
colegas. Estas são qualidades ne-
cessárias à prática do rapel, espor-
te realizado com uso de cordas e 
equipamentos adequados para a 
descida de paredões. Na última 
quarta-feira, 30/11, a ponte Co-
lombo Salles foi palco para treina-
mento da atividade. O evento reu-
niu 30 alunos da Fundação CASAN 
(FUCAS), entidade parceira da Se-
cretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis. Essas crianças fa-

zem parte do 
projeto Bom-
beiros Juve-
nis e algumas 
delas estudam 
na Escola Bá-
sica Almirante 
Carvalhal, em 
Coqueiros. Os 
alunos desce-
ram os 9 me-
tros que sepa-
ram o chão da 
estrutura de concreto e simularam 
uma situação real de salvamento.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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 Florianópolis é a 
Capital do Brasil com o 
menor índice de cárie aos 
12 anos, com uma média 
de dentes corrompidos, 
perdidos e restaurados 
de 0,77%. Significa dizer 
que cada criança tem me-
nos de um dente cariado 
nessa faixa etária. 
 O Programa Saúde 
na Escola (PSE), parceria 
entre os governos federal 
e municipal, vem preve-

nindo as cáries e incenti-
vando a escovação. Nas 
visitas às escolas, feitas 
por profissionais da saúde 
bucal, os alunos recebem 
kits de creme dental e es-
covas de dente. Projetos 
como esse vão continuar 
em 2012, uma vez que as 
Secretarias de Educação e 
Saúde renovaram o con-
vênio para atuarem con-
juntamente no PSE.
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Lição doalto
30 alunos praticaram rapel em baixo da ponte Colombo Salles

 A Secretaria de Educação de Flo-
rianópolis entregou oficialmente à comu-
nidade, as melhorias da Creche Fermínio 
Francisco Vieira, no Córrego Grande. A 
unidade, que atende 200 crianças, em pe-

ríodo integral, foi reformada. Os reparos 
compreendem a substituição do telhado 
e portas, drenagem de cobertura e pátio e 
pintura do prédio e muro. A obra custou 
mais de R$ 209 mil.

Creche Fermínio

 Na Creche Carlos 
Humberto Pederneiras Cor-
rêa, Vila Santa Rosa, Agronô-
mica, o berço dos pequenos é 
utilizado de diferentes formas. 
As professoras Juliana, Maris-
tela e Neusa modificam cons-
tantemente o uso do móvel, 

atribuindo novos significados, 
utilizando-o como sofá, casi-
nha e até mesmo desafiando 
as crianças para uma escalada. 
Os bebês, que têm entre oito 
meses e pouco mais de um 
ano, aprendem a explorar me-
lhor o espaço.

Um berço,  
diferentes significados

Divulgação/Bruno Oliveira
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Crianças da Capital têm o 
menor índice de cárie do país
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 O II Prêmio Expe-
riências Educacionais In-
clusivas - a escola apren-
dendo com as diferenças, 
têm como objetivos pro-
mover, difundir e valori-
zar experiências escola-
res inovadoras e efetivas 
de inclusão escolar de es-
tudantes com deficiência, 
transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades, realizadas 
por gestores, educadores, 
professores, estudantes. 
 Serão premiados 
Relatos de Experiências 
das escolas públicas de 

educação básica e das 
Secretarias de Educação, 
além de Textos Narrati-
vos produzidos por estu-
dantes dos anos finais do 
ensino fundamental e do 
ensino médio, matricula-
dos em escolas públicas 
brasileiras. Será, tam-
bém, concedida Menção 
Honrosa à experiência 
inclusiva de educação in-
fantil que se destacar.
 As inscrições po-
dem ser feitas pelo site 
www.peei.mec.gov.br, e 
serão encerradas dia 31 
de dezembro de 2011.

 Leitura das obras de Monteiro Lobato, caixas 
de leite e o resultado é o projeto “A casa do sítio”. Na 
Escola Desdobrada Marcolino José de Lima, Barra 
do Sambaqui, as professoras Aracy e Vânia, das tur-
mas do 1º ano, estimularam, durante todo o ano,  a 
leitura e a escrita através de releituras dos livros de 
Monteiro Lobato. A partir de então, resolveram cons-
truir a casa do Sítio do Picapau Amarelo.

A casa do sítio

 O Grupo com crianças, en-
tre 5 e 6 anos, do Núcleo de Edu-
cação Infantil Campeche, apre-
sentou um Espetáculo de Circo, 
na reunião de pais, em novem-
bro. O tema foi trabalhado duran-
te todo o ano com os pequenos e 
envolveu as professoras de sala, 

de educação física, as famílias 
e a Fundação Franklin Cascaes, 
que cedeu a tenda. 
- Eu sou tudo. Diziam as crianças 
que queriam participar de todos 
os números circenses pesquisa-
dos e vivenciados durante 2011. 

 A Creche Anna Spyrios 
Dimatos, localizada no bairro 
Tapera, não mediu esforços para 
comemorar no dia 20 de Novem-
bro, o Dia da Consciência Ne-
gra. As profissionais da unidade 
desenvolveram diferentes ativi-
dades coletivas com as crianças, 
como roda de capoeira, dança e 
música com temas como samba, 
pagode e axé, brincadeiras e con-
tação de histórias com literaturas 
de temas africanos. As atividades 
foram organizadas pela professo-
ra de Educação Física, Andréa, 
com o intuito de valorizar a diver-

sidade étnico-racial. A professora 
e demais profissionais da creche 
consideraram que os momentos 
vivenciados durante as práticas 
foram bastante significativos, na 
medida em que buscaram valori-
zar a cultura negra, mesmo com-
preendendo que esta ação deva 
estar presente cotidianamente nas 
práticas pedagógicas desenvolvi-
das com as crianças. 
 O trabalho vem sendo de-
senvolvido com os meninos e as 
meninas, desde as mais pequeni-
ninhas, e objetiva tornar as crian-
ças livres de preconceitos.
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