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 As atividades deste ano do projeto Clube da Leitura: a gente catarinense em 
foco foram encerradas, no último dia 25 novembro, no Morro das Pedras Praia Hotel. 
O evento foi um encontro de formação e confraternização entre participantes do 
projeto e bibliotecários da Rede. Participantes de nove unidades educativas e um 
Núcleo da EJA fizeram a apresentação dos trabalhos de leitura que realizaram a partir 
do projeto. 
 O jornalista e escritor Carlos Stegemann também esteve presente, palestran-
do e distribuindo livros e autógrafos, motivando os estudantes para a leitura. Stege-
mann reforçou a importância da leitura para a construção da identidade e ampliação 
da visão de mundo do leitor.
 Em 2011, está prevista a adesão de mais sete novos escritores para o projeto, 
como Maria de Lourdes Krieger e Flávio José Cardozo.

Clube da Leitura encerra atividades de 2010

A Educação física da Creche Anna Spyrios Dimatos, na Tapera, é realizada 
de forma a ajudar no desenvolvimento das crianças. As atividades espe-
cíficas da educação física, coordenadas pelas professoras Andréa Silveira 
e Ana Jandira Souza, se dão no âmbito da ginástica, dança, capoeira, 
música, jogos e brincadeiras. O trabalho é baseado nos parâmetros da 
educação nacional, nas diretrizes do município e é realizado em parceria 
com outros profissionais da unidade, no que diz respeito às atividades 
coletivas e à interação entre os grupos.
 As famílias são convidadas para participar, acompanhando as apresenta-
ções de dança, teatro, passeios dos pequenos.

No último dia 20 de novembro a Creche Waldemar da Silva Filho, 
localizada na Trindade, comemorou 25 anos de fundação. A 
festa teve início com apresentação do Coral, que cantou diversas 
músicas natalinas e o Rancho de amor à Ilha. Após as bênçãos 
do Padre Waldemar, o manezinho Odílio deu continuidade ao 
festejo, com muito entusiasmo e divertimento, descontraindo os 
presentes.
As crianças se entretiveram, imitando os profissionais do Circo e 
brincando na cama elástica e piscina de bolinhas.

Creche Waldemar em festa

A creche Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada na Prainha, 
recebeu, durante todo o ano, o apoio do DJ Marquinho, que com-
pareceu a todas as grandes festas da unidade.
Marquinho participou da festa junina, do encerramento do 1º 
semestre e da festa à fantasia e já confirmou presença no encer-
ramento do ano. Por essa iniciativa, a Creche Santa Terezinha quer 
agradecer ao músico, que doou o seu tempo, dedicando-se a 
divertir as crianças.

Agradecimento

Educação física na Creche Anna Spyrios Dimatos

Encontro do Clube da Leitura na E.B.M Osmar Cunha, com o escritor Alcides Buss



EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretário: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Hemilin Alves e Aline Andrade.   |   Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   |   Diagramação: Hemilin Alves e Aline Andrade. 
WebMaster: Severo Rateke   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

 A escola é um espaço onde se deve encontrar o caminho para combater 
as discriminações ligadas à raça, gênero, deficiências e cultura. Acreditando que é 
possível  reconhecer que os alunos são diferentes, a Escola Básica Antônio Paschoal 
Apóstolo, localizada no bairro Rio Vermelho, desenvolveu, durante o ano de 2010, 
diversas atividades relacionadas ao resgate de valores.
 Para finalizar o projeto, no dia 26 de novembro, as turmas 41 e 44 apresen-
taram para os pais, alunos e professores uma dança afro, que atingiu o objetivo de 
mostrar que existem muitas formas de combater o preconceito e as discriminações.

Máscaras africanas
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Trabalhando as diferenças

 A Creche Profª Rosa Maria Pires, na Agronômica, 
trabalhou durante o ano de 2010, a educação ambiental 
com as crianças da unidade. O projeto “Arte Vida Verde” 
do SESC, do bairro Estreito, auxiliou a instituição a inserir-
se na causa.
 O primeiro contato dos pequenos com o mundo da 
Educação Ambiental foi em uma saída de campo à unidade 
do SESC Cacupé, na qual as crianças tiveram intenso con-
tato com a natureza e brincaram com materiais reciclados. 
Após isso os pequenos plantaram sementes, regando-as 
todos os dias até que crescessem. Depois  transportaram 
as plantas para garrafas PETS coloridas por eles anterior-
mente e fizeram uma Horta Suspensa na unidade, apren-
dendo a reutilizar os materiais reciclados.

Educação 
                Ambiental
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 O CEC Novo Horizonte, em parceria com a CEPAGRO, integram o pro-
jeto a “Revolução dos Baldinhos” que tem como objetivo a coleta dos resíduos 
orgânicos junto à comunidade do bairro Monte Cristo. Após concluído o 
processo de  compostagem, os resíduos são disponibilizados como adubo 
orgânico para toda a comunidade escolar, servindo, acima de tudo, para o 
despertar de uma consciência ambiental.
 Assim, a parceria, que iniciou em julho de 2010, proporcionou às 
crianças e aos adolescentes integrantes do CEC, vivenciarem todo o processo, 
desde o trabalho inicial com a terra, a compostagem, o plantio e cultivo, até 
chegar à mesa, na hora da degustação, e perceberem a diferença de se ali-
mentarem com aquilo que é produzido pelas próprias mãos, que tem um 
outro sabor.

Na Creche Altino Dealtino Cabral, em 
Santo Antônio de Lisboa, as funcionárias 
da unidade organizaram um buffet para 

as crianças. O objetivo da ação é estimular a  
apetite dos pequenos. 
 A iniciativa foi desenvolvida a partir da 
observação de que algumas crianças não se 
alimentavam de determinadas comidas. Esse é 
o caso de Enzo, que ao ser indagado se queria 
salada, respondia “O Enzo não gota.” A partir do 
projeto, os pequenos estão sendo auxiliados a 
perceber os cheiros, sabores e texturas dos ali-
mentos que antes não aprovavam.

Apetite

Almoço na Creche Altino Dealtino Cabral

Divulgação/SME
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A parceria que 
deu certo!


