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 A população da Capi-
tal começou a escolher pela 
internet o nome do mascote 
da campanha “Escola Promo-
tora de Saúde - Área 100% 
livre de fumaça”. A iniciativa 
é da Secretaria de Educação, 
por meio do Departamen-

to de Saúde e Bem Estar do 
Servidor (Desabes). Entre os 
10 nomes, o internauta terá 
que votar em apenas um. 
O processo se encerrará no 
dia 28, quarta-feira. É só aces-
sar o endereço eletrônico: 
www.pmf.sc.gov.br/educa.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Maratona fotográf ica mostra a  
diversidade do Rio Vermelho
 Imagens de pessoas, árvores, flores, ca-
sas, cachorros, vacas, cavalos  e  bonecas. Este 
acervo faz parte da Maratona Fotográfica, pro-
movida pela Escola Básica Municipal Antônio 
Paschoal Apóstolo. O evento foi feito em come-
moração aos 180 anos do bairro Rio Vermelho, 
onde está situada a unidade. Os fotógrafos são 
crianças de 8 a 10 anos, que pertencem ao ter-
ceiro ano e quarto ano do ensino fundamental.
 Durante o período de aula, os estudan-
tes circularam pelas imediações da escola para 
captar imagens da localidade. A ideia da ma-
ratona surgiu dentro da Sala Informatizada da 
unidade, coordenada pelo professor Carlos 
Wendt, que ressalta que o objetivo foi mostrar 
a diversidade presente no bairro. Os autores 
da três melhores fotos vão ganhar prêmios.

Nove turmas produziram um total de 500 fotos.

 A Creche Joel Rogério de Freitas, Monte Cristo, dando con-
tinuidade ao projeto Integração, realizou no último mês uma apre-
sentação do Musical “Rato da Palavra Cantada”. A peça foi encena-
da por profissionais e crianças da unidade. A festa terminou com 
um passeio das crianças no “Trenzinho da Alegria”. Os pequenos 
visitaram a orla de Coqueiros, parando para brincar no parque.
 Esta edição da Integração foi organizada pelas 
professoras Gisele Pitz e Karla Balbino, com apoio 
dos profissionais da creche e famílias das crianças.

Projeto integração une crianças na Creche Joel

Público vai decidir nome de 
mascote contra o tabagismo

  A partir do 
Projeto “A Mú-
sica e os Ani-
mais em nosso 
Cotidiano”, a 
Creche Altino 
Dealtino Ca-
bral, Santo An-
tonio de Lisboa, 
realizou com as 
crianças um tra-

balho de pintura em tela. Os pequenos utilizaram as pontas 
dos dedos e com o auxílio das professoras Ana Paula, Idinéia 
e Vanessa, foram pintando e dando formas às digitais.
 Para expor os trabalhos foi feita uma exposição nas 
paredes da Creche. As pinturas ganharam o nome de “Dese-
nhando com os Dedos a Arca de Noé”. 

Crianças pintam animais na Creche Altino
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Divulgação/ Creche Joel Rogério de Freitas
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Escola confecciona cartões postais de 
Florianópolis

 Alunos da 4ª série da Escola Ado-
tiva Liberato Valentim do bairro Costeira 
conheceram o Quartel Central do Corpo 
de Bombeiros de Florianópolis na quinta-
feira, 25 de agosto. Esta visita, coordena-
da pelo professor Charles Schnorr da Di-
retoria de Ensino Fundamental, faz parte 
do projeto “Todos contra as queimadas”, 
que ocorre na unidade em parceria com a 
Eletrosul. 

 Os alunos foram recebidos pelos 
sargentos Lenoir e Luciano, que real-
izaram a mediação e orientação da visita 
de campo, além de demonstrações com 

viaturas do quartel. Os bombeiros respon-
deram várias perguntas elaboradas pelos 
alunos, além de explicarem as principais 
necessidades e dificuldades da corpora-
ção. 

 Ao final, os alunos e os educado-
res Adelir, Vilson e Clair agradeceram a 
receptividade e oportunidade de conhecer 
um pouco mais das atividades dos Bom-
beiros. 

 A PMF irá inaugurar a 
Creche da Vila Santa Rosa, 
localizada na Agronômica. A 
obra será entregue à comunida-
de no dia 3 de outubro.   
 A Creche tem quatro sa-
las e irá atender 60 crianças em 
tempo integral.
 A unidade foi construída 
e doada ao município por um 
empreendimento imobiliário, 

que está sendo edificado num 
terreno da Rua Zumbi dos Pal-
mares, local que igualmente 
abriga a unidade de educação.  
 A creche leva o nome de 
Carlos Humberto Pederneiras 
Corrêa, ex-Presidente do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de 
Santa Catarina, e a direção está 
a cargo de Denyse Sueli de Oli-
veira.    

Prefeitura irá entregar creche à 
comunidade 
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 No último mês de 
agosto, aconteceu na Creche 
Vicentina, Vargem Pequena, 
a arborização do parque. O 
trabalho foi realizado em par-
ceria com a Sotepa, empre-
sa responsável 
pela duplicação 
da SC 401, ro-
dovia que pas-
sa em frente à 
unidade. Jun-
tamente com 
profissionais da empresa, 
cada turma plantou e adotou 
uma árvore. No total foram 

6 pequenas mudas plantadas, 
como araçá, jabuticabeira e 
pitangueira.
 Na oportunidade, a 
empresa garantiu a perma-
nência da goiabeira que em-

beleza o pátio 
da creche, as-
sunto reivindica-
do pela diretora 
no Informativo 
da Educação nº 
175. Após as 

obras, a árvore ficará na parte 
de fora do muro, integrando-
-se ao passeio da calçada.

Unidade atenderá crianças de zero a três anos.
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 As crianças da Creche Mon-
teiro Lobato, Carianos, colocaram 
a imaginação para funcionar. Tudo 
porque a unidade recebeu, no iní-
cio de setembro, Ana Lúcia Tamutis 
Pereira, do NEI Costa da Lagoa. A 
contadora de histórias e professora 
utilizou como ilustração as histórias 
de Sylvia Orthof e canções de Bia 
Bedran.

 Para Juliana Leal, diretora 
da creche, as crianças tiveram um 
momento inesquecível. “Todos 
adoraram, pois histórias e canções 
são muito apreciadas nesta fase 
do desenvolvimento infantil.” No 
final, os pequenos tiveram contato 
com os personagens e objetos us-
ados nas histórias.

Contação de histórias na creche

 Resgatar o que a ilha 
tem de melhor e mais belo: 
este é o objetivo do proje-
to Cartão-Postal, realizado 
pela Escola Básica Inten-
dente Aricomedes da Sil-
va, Cachoeira do Bom Je-
sus. A iniciativa promoveu 
saídas de campo onde cada 
um dos 355 alunos teve o 
compromisso de registrar 
fotos dos pontos turísticos 
da Capital.
 Cada turma foi para 
um lugar específico, entre 
eles: Projeto Tamar, Proje-

to Lontras, Escola do Mar, 
Parque da Luz e Fortaleza 
São José da Ponta Gros-
sa. Os grupos registraram 
tudo com o auxílio do Lap-
top XO.
 O próximo passo é a 
confecção dos cartões-pos-
tais, que ficarão em expo-
sição na unidade e será 
publicado em um livro du-
rante a Mostra Cultural da 
escola em outubro. O pro-
jeto pode ser acompanha-
do pelo blog projetocarta-
opostal.blogspot.com.
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Creche VicentinaD
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