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Jornalistas mirins 
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A Creche Irmão Celso, Agronômica, encerrou as atividades 
do primeiro semestre com o musical “Os Saltimbancos”, que conta 
a saga de quatro bichos em busca do sonho de serem cantores. A 
peça foi produzida com a participação dos pequenos, que ajudaram 
na confecção do cenário, pintando painéis com tinta guache. Um 
risoto fez parte da festa, organizado pelas merendeiras da unidade.

O encontro faz parte do Projeto Enquanto Você não Vem, 
que desenvolve oficinas de artes cênicas, danças, artes visuais e 
outras modalidades, para as crianças que ficam na unidade após 
às 17h, horário em que os pais costumam buscar os pequenos. 

 Na Segunda  Formação 
Entre Professores de Inglês 
da Rede Municipal, que 
aconteceu em julho no Centro 
de Educação Continuada, 
foram abordadas sugestões 
de atividades, socialização 
de práticas realizadas 
nas escolas e oficinas de 
aprimoramento de diálogos 
em inglês. O encontro contou 
também com uma palestra 

da professora Vera Rauta, 
escritora e autora do material 
didático utilizado no ensino 
da disciplina.

As formações aconte-
cem bimestralmente. O intu-
ito é acompanhar e planejar 
o ensino da língua em sala 
de aula, baseando-se na Ma-
triz Curricular da Educação 
Fundamental da SME.
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Irmão Celso de cortinas

Já está disponível a segunda 
edição do boletim “Notícias da 
Região”, produzido pelos alunos 
do 5º ano da Escola Básica João 
Gonçalves Pinheiro, Rio Tavares. 
O objetivo é incentivar as 
crianças a produzirem materiais 
de sua própria autoria, evitando 
a cópia de conteúdos alheios. Os 
estudantes aprenderam a realizar 
pesquisas na internet, em revistas, 
jornais e livros, como fazer a 

citação de referências e edição de 
textos. 

Visando o cuidado com 
o meio ambiente, o boletim é 
impresso em pequena quantidade, 
ficando exposto em áreas da 
escola, posto de saúde e arredores. 
Além disso, é disponibilizado 
online, no blog da unidade: 
ebmjoaogoncalvespinheiro.
blogspot.com.br .
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Bom Retorno!

A equipe da SME deseja a todos alunos e 
profissionais da Rede Municipal de Ensino, um 

feliz retorno às atividades, com muita motivação, 
entusiasmo e comprometimento.

Contem sempre conosco!

Sidneya Gaspar de Oliveira
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Professores de inglês se reúnem bimestralmente.



O projeto “De Olho da 
Alimentação”, realizado com 
alunos do 2º ano da Escola 
Básica Brigadeiro Eduardo 
Gomes, Campeche, motivou 
a confecção de dois jornais 
murais. Foram registradas as 
atividades desenvolvidas pelo 
grupo: receita de alimentos 
saudáveis, montagem de 
cardápio, leitura de textos 
relacionados ao tema, 
organização de cartazes com 
a Pirâmide Alimentar, saídas à 
feira para conhecer melhor os 
alimentos, plantio de sementes 
e piquenique. Os jornais foram 

elaborados e editados na Sala 
Informatizada da escola e está 
disponível no blog da unidade: 
siescolabrigadeiro.blogspot.
com.br/2012/03/o-projeto-de-
olho-da-alimentacao.html .

Segundo a professora 
Vera Cordeiro, coordenadora 
do projeto, a iniciativa 
envolveu os profissionais da 
escola e também as famílias. 
“Os responsáveis ajudaram 
a conscientizar as crianças 
para evitar o consumo de 
salgadinhos industrializados, 
bolachas recheadas, batatas 
fritas e refrigerantes.” 

Pesca, renda de bilro, bruxa, boi-de-mamão e pão-por-Deus, 
as heranças culturais de Florianópolis, foram o destaque da Festa 
da Família na Creche Monteiro Lobato, Carianos. Os pequenos se 
envolveram realizando a dança do boi-de-mamão. A comemoração 
teve fim com a apresentação de danças folclóricas pelo Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade da UFSC. Os presentes levaram para casa 
um livro de receitas saudáveis como brinde, com pratos elaborados 
a partir de verduras e legumes.

Os funcionários, crianças 
e famílias da Creche Celso 
Pamplona, Jardim Atlântico, 
encerraram o primeiro semestre 
com uma festa para apresentar 
o trabalho desenvolvido na 
unidade. Os profissionais 
apresentaram o projeto 
“Cuidando  do  Mundinho 
Desde Pequenininho”, 
desenvolvido pela professora 
de educação física Mara, em 

parceria com a articuladora 
Débora e o agrônomo Javier, 
responsável pela Horta Escolar.

O projeto tem o objetivo 
de realizar atividades 
que resgatam valores de 
comportamento, visando a 
boas práticas de preservação do 
meio ambiente. Os presentes 
receberam como lembrança 
uma muda de alface plantada 
pelos próprios pequenos. 

Coleta e despolpa de Açaí
D
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Cuidando do nosso Mundinho

Cultura da Capital
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Os alunos da 
Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva, 
Cachoeira do Bom Jesus, 
participaram de uma 
experiência diferente, 
a coleta e despolpa de 
Açaí da Mata Atlântica. 
Coordenados pelos 
professores, os estudantes 
visitaram o sítio de Dona 
Mirian, localizado nas 
proximidades da escola. 
Lá eles aprenderam a subir 
nas árvores, coletar o açaí 
e extrair a polpa do fruto, 
oriundo da Palmeira Juçara. 
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 O Projeto Escola Aberta 
para a Cidadania, desenvolvido 
desde 2009, na Escola Desdobrada 
Costa de Dentro, atenderá mais 
alunos no segundo semestre 
de 2012. Após esforço dos 
organizadores, novos tatames 
foram comprados para a oficina 
de jiu jitsu. Além disso, as 

atividades de costura e violino 
estão garantidas.
 Para a diretora Ozânia 
Carvalho, a equipe de professores 
está de parabéns pelo engajamento: 
“Graças ao empenho de todos 
conseguimos agitar os finais 
de semana desta comunidade e 
cumprir o papel da escola.”

Escola Aberta agitada na Costa de Dentro

Alimentação Saudável 
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Projeto da Creche Celso Pamplona é apresentado em encontro com as famílias.


