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 A parceria com a comuni-
dade da Escola Desdobrada Costa 
de Dentro possibilitou o envio de 
1000 peças de roupa aos morado-
res da região de Rio do Sul, atingi-
dos pelas fortes chuvas de setem-
bro. 
 A ideia surgiu após a unida-
de receber a aluna Maria Vitória 
Wachhholz, que perdeu tudo com 
a catástrofe no norte catarinense. 

Os estudantes do 4º ano inicia-
ram então uma campanha, arre-
cadando roupas e calçados. “As 
peças foram arrecadadas durante 
o ano letivo, pois frequentemente 
realizamos bazar. Foi um momen-
to bem especial e bastante grati-
ficante podermos ajudar outras 
pessoa que estão precisando mui-
to de ajuda”, ressalta Ozânia Car-
valho, diretora da unidade.
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10 anos da Marcelino

 A manhã de sábado, 
22/10, foi de comemoração 
para as crianças e profissio-
nais da Creche Marcelino 
Barcelos Dutra, Ribeirão 
da Ilha. Vestindo camisetas 
comemorativas, as 42 famí-
lias presentes participaram 
de um espetáculo do artista 
Marcelo Marmelo Martelo 
e um almoço no Centro Co-
munitário Cruzeiro do Sul, 
Costeira do Ribeirão. A uni-
dade comemorou uma déca-
da atendendo a comunidade. 
 Simbolizando todos 
que passaram pela creche, 
foi homenageada a família 

de uma criança que entrou 
na unidade com 8 meses de 
vida e hoje está com 10 anos 
de idade. Também recebe-
ram homenagem a primeira 
diretora, Simone, as funcio-
nárias, Rosiane e Cidete, a 
professora Lurdinha e a neta 
de Marcelino Barcelos Du-
tra, Silvana.
 “Foi uma manhã de 
sábado maravilhosa, com 
sol, alegria, felicidade e 
muita emoção. Parabéns 
para toda a nossa equipe, o 
almoço foi elogiado e estava 
muito gostoso”. Afirma Ta-
tiana Vieira, diretora. 

 Cerca de 387 pesso-
as, entre crianças e adul-
tos participaram da edição 
de 2011 da festa da família 
na Creche Nossa Senho-
ra de Lurdes, Agronômica. 
Acompanhados de um café 
da manhã e almoço espe-

ciais, as crianças e pais se 
divertiram com brincadeiras 
e apresentações de teatro. 
Além disso aconteceram vá-
rias atividades, como ofici-
nas de fuxico, argila, pintu-
ra facial, artes, escultura de 
balão e estúdio fotográfico. 

Escola Desdobrada Costa de 
Dentro arrecada donativos 

para desabrigados

Os profissionais da unidade se reuniram para a comemoração.

Creche Nossa Senhora de 
Lurdes realiza festa

 A Creche Júlia Maria Rodri-
gues realizou no dia 14 outubro a 1ª 
caminhada da paz. Ao som da banda 
de percussão “falca”, da Escola Es-
tadual Laércio Caldeira de Andrada, 
São José, as crianças e profissionais 

saíram pelo bairro Jardim Atlântico, 
levando uma bandeira feita com pe-
daços de tecidos. Participaram deste 
evento também, famílias e algumas 
creches vizinhas, como a Celso Pam-
plona.

Caminhada da Paz movimenta o bairro Jardim Atlântico
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Divulgação/Creche Julia Maria
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 Agora os pequenos do 
NEI Canto da Lagoa possuem 
um lago no pátio da unidade. 
Por meio de uma parceria com a 
CEPAGRO, no Projeto Educan-
do com a Horta Escolar, os pro-
fissionais e as famílias realiza-
ram um mutirão para organizar 

o espaço, que ornamenta e auxi-
lia no aprendizado das crianças. 
 Após a construção, a 
criançada ganhou alguns peixes 
para cuidar. Elas têm o compro-
misso de alimentar e observar o 
crescimento dos animais. 
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Cuidando da Vida que Está em 

Nossas Mãos 
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Lago ornamenta e serve de 
ensino no NEI Canto da Lagoa  Com o objetivo de proporcionar as crianças a 

experiência de visualizar, manusear e adquirir conhe-
cimentos sobre o corpo humano, a equipe pedagógica 
da Creche Idalina Ochôa, Carianos, organizou uma 
visita ao setor de morfologia da Universidade Federal 
de Santa Catarina.
 O laboratório dispõe de materiais que reprodu-
zem de forma anatômica as partes do corpo, possi-
bilitando às crianças conhecerem melhor as funções 
e necessidades de cada pessoa, analisando esqueleto, 
órgãos respiratório e digestivo. 

Creche Idalina Ochôa no laboratório 
de morfologia da UFSC

Divulgação/Creche Idalina Ochôa

 As crianças, auxilia-
das pelas professoras Gra-
ça e Patrícia, do Centro de 
Educação Infantil Monte 
Serrat, entidade convenia-
da à SME, realizaram um 
trabalho de pintura e grafi-
tagem no muro de uma resi-
dência próximo a Igreja da 
comunidade.

 Em parceria com Gra-
fiteiros do Projeto de Inser-
ção do Centro Cultural Es-
crava Anastácia, o mutirão, 
mudou o aspecto da estrutu-
ra, que servia como depósi-
to de lixo. As crianças trou-
xeram a problemática para 
sala e o assunto terminou 
em uma atividade coletiva.

 O NEI São João Batista, Rio 
Vermelho, com o objetivo de envol-
ver as famílias, abriu espaço para os 
pais lerem histórias na unidade. Com 
o auxílio das professoras Valdíria 
Vieira e Josiane Rocha, as crianças 
pintam um tapete sobre o tema da 
narração. Logo depois, elas ouvem a 
história contada por um pai que pa-

ralelamente costura todos os tapetes 
pintados pelas crianças.  
 Para Cássia Afonso, diretora 
do NEI, o trabalho estimula a ima-
ginação e a construção de imagens 
interiores, além da valorização das 
múltiplas linguagens no desenvolvi-
mento e aprendizagem das crianças.

Pais contam histórias em 
Núcleo de Educação Infantil
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