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 Tudo começou com a 
curiosidade dos pequenos. 
Pela TV, eles viram a homena-
gem prestada a Florianópolis 
pela Escola de Samba Grande 
Rio no Carnaval 2011 e ques-
tionaram os profissionais da Creche 
Municipal Franklin Cascaes, Ponta 
das Canas, sobre onde ficavam as 
belezas contadas no enredo carna-
valesco. Foi então criado o projeto 
“Olha eu aqui no Norte da Ilha”, co-
ordenado pela professora Priscila 
Chiká Simici, com 20 crianças da 
creche entre cinco e seis anos. A 
proposta é suprimir a curiosidade 
dos pequenos, explorando as dife-

rentes regiões da Capital, por meio 
de trabalhos e saídas de campo.
 A atividade teve início com a 
construção de uma réplica da Pon-
te Hercílio Luz no pátio da unidade. 
Com o empenho dos pequenos foi 
montada uma estrutura com 2 me-
tros, toda construída com garrafas 
Pet. O próximo passo foi organizar 
saídas para visitação de pontos tu-
rísticos da cidade, comio a Praça XV 
de Novembro.

Crianças conhecem pontos 
turísticos e cultura de 
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 Creche Lausimar 

 A primeira Festa da 
Família da Creche Lausi-
mar Maria Laus, inaugu-
rada em março deste ano, 
reuniu grandes e pequenos 
para momentos de brinca-
deira e distração. A unida-
de ofereceu um café a todos 
que estiveram na festa. 
 Durante o encontro 
aconteceram oficinas com 
pintura de rosto e fuxico, 
gincana com pula saco, cabo 

de guerra e futebol. O even-
to terminou com a apresen-
tação musical da turma da 
salsicha, que contou com a 
participação das crianças, 
pais e funcionários.

Medalha Herbert  de  Souza será entregue a 
prof iss ionais  da  SME

 As professoras da 
Secretaria de Educação 
Janete Aparecida Oliveira 
da Silva e Zenaide Souza 
serão homenageadas na 
quarta-feira, 19 de outu-
bro, às 19 horas, no Audi-
tório Antonieta de Barros 
(Assembléia Legislativa). 
Juntamente com outras 15 

pessoas, elas receberão a 
Medalha Herbert. O objeti-
vo é prestigiar aqueles que 
se destacam em defesa da 
criança e do adolescente. 
 As profissionais 
homenageadas atuam na 
Diretoria de Educação In-
fantil – Gerência de Ati-
vidades Complementares.

 Por meio do Projeto Clube do 
Professor, agora os profissionais de Flo-
rianópolis têm acesso ao cinema gratui-
tamente. As sessões são exclusivas para 
professores e acontecem todos os sábados, 
inclusive durante as férias escolares e fe-
riados, no Cinema do Beiramar Shopping.

 Para participar o profissional deve 
se inscrever no site www.escolanocine-
ma.com.br. É necessário um comprovante 
profissional e uma foto. A carteirinha fica 
pronta em até dez dias e os associados 
também têm o direito a meia entrada, em 
todas as sessões, de segunda a sexta-feira.

Passe livre ao cinema
Zenaide Janete
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P r o f e s s o r a s  d e  a r t e s  v i s u a i s 
n a  8 ª  B i e n a l  d o  M e r c o s u l 

 Este ano, para efetivar 
novas inscrições em Creches e 
Núcleos de Educação Infantil, 
das famílias com renda de até 
três salários mínimos ou de até 
meio salário mínimo per capita, 
a Rede Municipal de Educação 
de Florianópolis exigirá o Nú-
mero de Identificação Social 
(NIS). 
 Para obter o número basta 
procurar um dos doze Centros 
de Referência de Assistência 

Social e fazer o cadastro úni-
co. Os documentos necessários 
são: comprovante de residên-
cia, identidade, CPF, título de 
eleitor, carteira profissional ou 
declaração de renda de todos os 
adultos da casa, atestado de fre-
quência dos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio, certidão 
de nascimento e cartão do SUS 
das crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos. Mais informações 
pelo telefone 3251-6256.

NIS será obrigatório para novas 
inscrições em Creches

 Por meio de uma parceria en-
tre a Creche Orlandina Cordeiro e o 
Centro Esportivo Categero, no Saco 
Grande, os meninos, a partir dos 5 
anos, participam de aulas de futebol. 

O encontro acontece três vezes por 
semana e reúne 35 crianças. As fa-
mílais contribuem com uma quantia 
simbólica de R$ 35 .

 Acontece até o dia 15 de novembro em Porto Ale-
gre a 8ª Bienal do Mercosul: Ensaios de geopoética. O 
evento detalha as diversas formas que os artistas pro-
põem para definir o território, a partir das perspectivas 
geográficas, políticas e culturais.
 O evento recebeu a visita das professoras da SME 
Tânia Ramires, Loelia Santos, Fabiana Widmann, San-
dra Nunes, Patrícia Alves e Rosange Sena. Segundo as 
profissionais, a viagem proporcionou momentos de re-
flexão, vivências e construção de conhecimento em tor-
no da Arte Contemporânea. 
 A saída foi apoiada pela Diretoria de Ensino Fun-
damental e financiada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação. O material pedagógico do evento está disponível 
no http://bienalmercosul.art.br/materiais 

Creche incentiva futuros craques
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 Ensinar uma criança 
a plantar uma semente, fe-
char a torneira quando for 
fazer a higiene bucal, reciclar 
o lixo. Esses são alguns ges-
tos simples, mas que podem 
contribuir muito para o cui-
dado com o meio ambiente. 
É com esse propósito que a 

professora Cátia Fagundes 
e demais funcionários da 
Creche Ingleses criaram o 
projeto “O planeta em nos-
sas mãos”. O objetivo é cons-
cientizar os pequenos e as 
famílias sobre a importân-
cia de preservar a natureza. 

Crianças de creche nos Ingleses  
aprendem a cuidar do meio 

ambiente

 O repertório de natal que vai 
soar em Florianópolis já está qua-
se pronto. O coral da Secretaria 
Municipal de Educação realizará 
apresentações nas janelas do Pa-
lácio Cruz e Sousa. Para participar 
do coral os alunos das escolas da 

rede municipal de Florianópolis de-
vem estar no mínimo na 6ª série. 
As inscrições podem ser feitas na 
Escola Silveira Souza, localizada à 
Rua Alves Brito, 334, Centro. Atu-
almente há 80 cantores no grupo.

Coral prepara apresentações 
para o fim do ano
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