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As cerca de 350 espécies de cães registradas no 
mundo todo são o tema do trabalho de pesquisa 
realizado na Escola Adotiva Liberato Valentim, 
na Costeira do Pirajubaé. A iniciativa é promovida 
pela professora do quarto ano Caroline Guião 
Coelho Neubert. As atividades promovidas 
envolvem diversas disciplinas. Na História, foi 
trabalhada a origem dos cães e sua evolução. 
Na Matemática, foram resolvidos problemas 
envolvendo a reprodução deles.  Nas aulas de 
Língua Portuguesa houve a interpretação de 
textos sobre o tema, com discussões em sala e 
exercícios, e nas de Geografi a foram estudadas 
raças específi cas de diferentes regiões. O 
projeto global é intitulado “Aprender a Conhecer: 
pesquisar de corpo inteiro”.

A Creche Idalina Ochôa, no Carianos, promoveu a Festa de 
Integração com as Famílias. Crianças e responsáveis puderam 
prestigiar contações de histórias, ofi cinas de reutilização de óleo 
de cozinha, de papel reciclado, de massinha de modelar e assistir 
às apresentações realizadas pelos pequenos. O evento contou 
com a participação da Pastoral da Criança da Costeira com uma 
ofi cina de culinária utilizando o reaproveitamento de alimentos.

INTEGRAÇÃO

As turmas dos quintos anos 
da Escola Básica Municipal 
Donícia Maria da Costa, no 
Saco Grande, elaboraram 
uma campanha para ajudar a 
diminuir a degradação do meio 
ambiente. Batizada de “Lacre do 
Bem”, os estudantes, de idades 
entre 9 e 11 anos, liderados 
pela professora Claudete Chieli, 
estão buscando infl uenciar 
a comunidade escolar a 
respeito da importância 
de proteger a natureza e 
a reciclagem de materiais.

LACRE DO BEM

A Escola José Amaro Cordeiro, no Morro das Pedras, juntamente 
com a comunidade, realizou a 1º mostra cultural. Os alunos do 1ª 
ao 9º ano do Ensino Fundamental desenvolveram apresentações 
de músicas instrumentais e vocais. Houve a apresentação dos 
artistas defi cientes visuais Mateus Costa e Fernanda Rosa. Com 
contrabaixo, fl auta doce e gaita de boca o casal emocionou a todos.

Com a proximidade do verão, 
os cuidados com a pele e com 
a hidratação do corpo devem 
ser redobrados. Para alertar e 
conscientizar os profi ssionais de 
Educação Física da rede de ensino, 
que fi cam mais expostos aos raios 
solares, a SME, através do Programa 
Saúde e Bem-Estar do Servidor, 
realiza  a “Campanha de Proteção 
Solar”. Pela iniciativa, regularmente 
estão à disposição dos profi ssionais, 
no Centro de Educação Continuada, 
protetores solares e labiais, fator 30. 

PROTEÇÃO MOSTRA CULTURAL

Projeto participou da I Feira Municipal de Ciências

Evento encontra-se em sua 16ª edição

Dinheiro arrecadado será 
destinado à caridade 

São benefi ciados 234 professores

Atividade foi coordenada pelas professoras 
de música Letícia Grala e Bárbara Trelha

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
BM

 A
do

tiv
a 

Li
be

ra
to

 V
al

et
im

 

D
iv

ul
ga

çã
o:

 C
re

ch
e 

Id
al

in
a 

O
ch

ôa

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
BM

 D
on

íc
ia

 M
ar

ia
 d

a 
C

os
ta

 

Divulgação: EBM José Amaro Corideiro
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CÃES SÃO TEMA DE TRABALHO DE PESQUISA
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O parque da Creche Anna 
Spyrios Dimatos, na Tapera, foi 
transformado em um ambiente para 
proporcionar novas experiências e 
brincadeiras para as crianças, com 
idades entre 6 meses e 6 anos. No 
local, foram montadas duas tendas 
com diferentes objetos, como 
bolinhas de gel, caixas, pedras de 
gelos e tintas. A atividade buscou 
estimular e aguçar os sentidos da 
criançada, que tinham diferentes 
reações ao tocarem os objetos.

TENDA DAS 
SENSAÇÕES

A criançada da Creche 
Celso Pamplona, no 
Jardim Atlântico, ajudou 
a dar uma cara nova 
ao jardim da unidade. 
Com garrafas d’água 
de cinco e 10 litros 
fizeram vasos em forma 
de elefantes, coelhos e 
gatos para o plantio de 
salsa e cebolinha. Os 
temperos são usados 
na alimentação dos 
pequenos.

JARDIM MAIS 
BONITO

A escritora Yedda Goulart visitou 
os estudantes do terceiro e 
quinto ano da Escola Batista 
Pereira, comunidade do Ribeirão 
da Ilha,  para bater um papo 
sobre o livro “Aventura na Ilha da 
Magia”. A história tem ilustrações 
em preto de branco de Vera 
Lúcia Borges, e proporciona 
uma viagem à Capital 
resgatando cultura e valores 
típicos dos manezinhos da Ilha. 

AVENTURA NO 
CLUBE DA LEITURA

Para estimular ainda mais o gosto e o hábito pela leitura, a professora auxiliar 
de ensino, Sônia Ribeiro, criou o projeto Show de Leitura na Escola Intendente 
Aricomedes da Silva. O projeto proporciona momentos de interação entre 
os alunos dos 8° anos e dos 1° anos. As turmas se encontram e os alunos 
mais velhos mediam a leitura dos menores. A atividade visa incentivar e 
auxiliar a alfabetização das turmas dos primeiros anos, que semanalmente 
levam um texto para ser trabalho em casa com os familiares. O projeto 
também conta com o apoio da professora Jaqueline de Freitas, regente 
dos primeiros anos, e da professora de Português, Valquiria Telexa Rediss.

SHOW DE LEITURA

Todas as turmas da unidade participaram da atividade

Pequenos de 3 anos viraram 
mini-jardineiros

Yedda fez doação de alguns livros 
para a biblioteca da unidade.

Encontros ocorrem semanalmente
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Divulgação: EBM Batista Pereira Divulgação: Creche Celso Pamplona

Divulgação: EBM Intendente Aricomedes da Silva


