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“Mude o seu Olhar. Descubra a Terra”. Com este slogan, 
está sendo realizada em Santa Catarina a primeira edição 
do Festival Internacional de Cinema Socioambiental – 
Planeta.Doc. Viabilizado pelo Governo do Estado de Santa 
Catarina por meio do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 
(Funcultural), o projeto segue até o final de novembro com 
a proposta de unir cinema, educação e sustentabilidade.

Podem ser inscritos filmes de até um minuto que con-
tem histórias sobre a relação dos jovens e crianças com a 
natureza ou demonstrem ações que ajudem a preservá-la.

O roteiro e o argumento são de livre escolha e o 
filme pode ser gravado com dispositivos eletrônicos 
como celulares e máquinas fotográficas. Para inscrever 
o filme basta subir o mesmo à Plataforma do You Tube 
ou VIMEO, copiar e colar o link na sessão Meu Mundo 
Mais Vivo, no site oficial do evento: www.planetadoc.com

As inscrições estão abertas até 31 de outubro e podem 
ser feitas na sessão Meu Mundo Mais Vivo do site do festival 
(www.planetadoc.com). Os vencedores receberão prêmios 
em dinheiro (R$ 5 mil para cada categoria). A votação será 
aberta ao público e acontecerá entre 1 e 10 de novembro.

A Escola Luiz Cândido da Luz está oferecendo aos seus alunos do 1º a 5º 
ano, que estão no período integral uma Oficina de Pandorgas ministrada pelo 
multiartista Valdir Agostinho. 

OFICINA DE PANDORGAS

Dois alunos da rede municipal de ensino foram premiados na 
etapa municipal da Olímpiada de Língua Portuguesa. Hygor Baill 
de Andrade, da Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias, 
na Vargem Grande, e Júlia de Souza, da Escola Básica Munici-
pal Professor Anísio Teixeira, na Costeira do Pirajubaé, foram os 
vencedores da categoria Memórias Literárias com histórias so-
bre a Ilha de Santa Catarina e agora concorrerão a etapa estadual.

O tema desta edição é “O lugar de onde eu vim” e Hygor, do oitavo 
ano, participou com o texto “Sabores da Ilha”, onde fala sobre a culinária 
típica da região. Quem o ajudou foi seu pai, Tailor Baill de Andrade, que 
relatou sua chegada a Florianópolis em 1974, quando tinha 22 anos. 

Júlia, do oitavo ano, escreveu o texto “Minha ter-
ra de berbigões”, no qual relata as mudanças pelas quais 
o bairro passou, conforme o que seu avô Joaquim contava.

ALUNOS SÃO PREMIADOS

A Escola Desdobrada e Núcleo de Educação Infantil 
Costa da Lagoa realizará no próximo sábado, 11 de outu-
bro, a sua Festa Cultural. O evento ocorrerá na unidade, 
a partir das 13h e contará com apresentações dos alunos 
e exposição de trabalhos da unidade.  

FESTA CULTURAL
Crianças, jovens e adultos devem colocar em prática atitudes volta-

das à preservação dos recursos naturais. Esta foi a mensagem principal 
do Ecofestival, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação da Capital.

Os estudantes da rede municipal puderam expor poesias e re-
alizar apresentações artísticas. Houve muita música, dança e teatro. 

Além de alunos, integrantes do Conselho de Moradores do Saco Grande dan-
çaram no evento. Membros da Sociedade Promocional do Menor Trabalhador 
(Promenor), da Irmandade do Divino Espírito Santo, apresentaram uma peça tea-
tral com a temática da reciclagem. A Irmandade dá assistência para crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento social. 

ECOFESTIVAL

Esta oficina está sendo realizada através de um projeto aprovado 
no Mais Cultura, do Ministério da Educação. 

Na visita à unidade, com o prefeito Cesar Souza Junior, o sec-
retario da Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz fez um alerta à 
criançada, para que não soltem pipa com cerol.

Professora Samara Ladeira, Júlia de Souza, Hygor 
Andrade e sua professora Leila Metzker

Prefeito Cesar Souza Junior e secretário Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz visitaram a unidade Filmes poderão ser inscritos até 31 de outubro

Alunos da rede se apresentaram no evento
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A Creche Municipal Morro do Mocotó, em parceria com 
o estágio do curso de nutrição da Universidade Federal de 
Santa Catarina e o estudante Bruno, do curso de Agrono-
mia da UFSC, construíram uma horta suspensa na unidade. 
Foi plantado salsa, cebolinha, manjericão, alface e pimenta.

CRECHE MORRO DO MOCOTÓ 
GANHA HORTA SUSPENSA

A Creche Ilha Continente, em Capoeiras, realizou um sábado 
cultural onde os pais puderam participar de várias atividades junto 
com os filhos. Houve pintura, jogos, música e contação de história.

Entre as atrações do evento estava a história Obax, do escritor André 
Neves, contada pela professora Ângela Augusta da Gama. A educadora 
Gisele Ritta e Silva, com o pai da pequena Alice Luciano Carlos Cunha 
e a menina Amábile de 4 anos, apresentaram a canção “Devagarinho”.

UM SÁBADO DIFERENTE

A criançada da Creche Elisabete Nunes Anderle, na Barra da Lagoa, recebeu a visi-
ta dos pequenos do Núcleo de Educação Infantil Colônia Z-11, também da Barra da Lagoa. 
Além de brincar de boi de mamão, as crianças da unidade visitante foram conhecer a Dona 
Tartaruga, novo personagem construído pelos profissionais e crianças da Creche Elisa-
bete. A unidade elaborou ainda a letra da música para compor a manifestação folclórica. 

QUEM É QUE VEM AGORA VAQUEIRO? É A TARTARUGA!
PELO MAR ADENTRO PELO MAR A FORA
VAMOS ABRIR CAMINHO A TARTARUGA VEM AGORA. (2X)
A DONA TARTARUGA TEM O CASCO DURO
ELA VEM ATÉ A PRAIA GARANTIR O SEU FUTURO
OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÊ , OLÁ VAMOS OLHAR A REDE A TARTARUGA QUER PASSAR. (2x)

BUMBA-MEU-BOI

A Creche Municipal Irmã Scheilla, no Campeche, está de-
senvolvendo brincadeiras envolvendo a reciclagem. Es-
tão sendo utilizados materiais que poderiam ser descarta-
dos, mas que assumem nova função na turma da Professora 
Márcia Krause e das Auxiliares de Sala Cátia Stanck e Vanda Vigano. 

Através da atividade, as crianças são conscientizadas acerca da 
sustentabilidade. A turma construiu uma maquete representando uma 
praia e uma pista de carros. Os materiais usados na construção foram 
reutilizados, despertando nas crianças a criatividade e a inovação.

A ONDA É REUTILIZAR 

Cultura Japonesa foi o tema da festa que ocorreu na Creche 
Municipal Idalina Ochôa, em Carianos. O ambiente foi decorado 
de acordo com a temática e foram expostas produções das crian-
ças, que também realizaram apresentações de dança. Igualmente 
conheceram o alfabeto japonês e assistiram a desenhos do país. 

A criançada degustou pratos típicos do Japão, adaptados para re-
speitar a portaria de alimentação escolar. Utilizando o hashi, instru-
mento que os japoneses usam para comer, os pequenos provaram 
yakisoba, bolinhos de arroz com legumes e sushi. No lugar das al-
gas, foram utilizadas folhas de couve e alface, e no recheio, manga, 
morango, atum desfiado e vegetais como cenoura e pepino. Os pra-
tos foram servidos com caldo de feijão, para substituir o molho shoyo.

CRIANÇADA CONHECE A 
CULTURA JAPONESA

Hortaliças foram plantadas 
em canos

Festa teve apresentações e pratos 
típicos

Maquete foi construída com materiais 
recicláveis

Houve a interação entre pais e 
crianças

Pequenos construíram a personagem 
Dona Tartaruga
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