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 As crianças da creche 
Monteiro Lobato terminam 2011 
sabendo bastante sobre meio am-
biente. Todos os meses a unidade 
recebeu a visita da Engenheira 
Agrônoma Letícia, que ensinou as 
crianças a importância das plan-
tas e como cultivá-las. O resultado 
foi a criação de uma composteira 
e horta. Os pequenos plantaram 
ervas para chás, verduras e tem-

peros para as refeições da unida-
de. O grupo também aprendeu a 
fazer um minhocário. 
 Segundo Juliana Leal, dire-
tora da unidade, foram momen-
tos de grande aprendizado para 
adultos e crianças. “Esta foi uma 
parceria que deu certo e veio pra 
ficar também em 2012 na nossa 
creche.”

Monteiro Lobato e o 
meio ambiente

 Os alunos da Escola Básica 
Municipal Intendente Aricomedes 
receberam colegas da Escola Básica 
Estadual Jurema Cavalazzi no mês de 
novembro.  O objetivo foi promover 
o intercâmbio entre alunos que par-
ticipam do Programa Mais Educação, 
trocar ideias e promover melhorias 
nas atividades desenvolvidas nas es-

colas, tendo em vista as experiências 
de cada unidade.
 A iniciativa foi dos professo-
res Regina, Mônica e Ícaro ligadoa 
ao Programa Mais Educação. Houve 
atividades no bosque da Escola, na 
horta escolar, lanche, oficina de hip 
hop e um torneio de futsal.

Interação entre escolas
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A unidade infantil trabalhou durante todo o ano 
temáticas envolvendo educação ambiental.

 A brincadeira do boi-de-mamão, 
elemento da nossa cultura, ainda encanta 
os pequenos. Na Creche Paulo Michels, 
comunidade do Sapé, um grupo de 20 
crianças de quatro a cinco anos interpreta 
a dança pelos bairros do continente. Além 
da própria unidade, as apresentações já 
aconteceram no Conselho Comunitário da 
Coloninha e Creche Celso Pamplona, Jar-

dim Atlântico.
 A idéia de montar o grupo foi das 
professoras Luciana, Katlen e Márcia que 
se inspiraram na temática de estudo: “Flo-
rianópolis e seus encantos”. No aprendi-
zado, as crianças conheceram caracterís-
ticas da paisagem, culinária, arquitetura e 
tradições culturais trazidas pelos açoria-
nos. 

Boizinho da Creche Paulo Michels

 Pontos cardeais são pon-
tos de referência. Por meio deles 
é localizado qualquer lugar sobre 
a terra. A respeito deste assunto, o 
trabalho da professora  Cristhianny 
Abreu, do terceiro ano da Escola 
Básica Municipal Dilma Lúcia dos 
Santos,  ganhou destaque na Revis-
ta Nova Escola, edição de dezem-
bro.
 Como atividade, a profes-

sora mostrou em sala de aula uma 
bússola para que todos identificas-
sem o norte, para posteriormente 
desenharem a rosa dos ventos, que 
é o conjunto dos pontos cardeais.  
 Em seguida, a turma foi 
dividida em quatro grupos, sendo 
que cada um deles um foi colocado 
em um ponto. Ao comando da pro-
fessora, eles trocavam de posição. 

Destaque na Revista Nova Escola

Escola Intendente Aricomedes realizou partida de futebol 
com alunos da Escola Estadual Jurema Cavalazzi.
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