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A
s crianças da Creche 
Municipal Waldemar 
da Silva Filho, na Trin-
dade, desfrutaram de 

momentos saborosos na hora 
da alimentação, ampliando a 
aprendizagem de uma forma  
divertida e estabelecendo re-
lações saudáveis. Esta ativi-
dade foi fruto do trabalho do 
Chef Max Muller, que desen-
volveu seu projeto de estágio 
na Unidade Educativa.

 A ideia nasceu com a intenção 
do diretor Luciano Gonzaga Galvão 
de oferecer aos pequenos alimentos 
nutritivos com uma apresentação 
que os tornasse “irresistíveis” aos 
olhos deles.  Ao conhecer o traba-
lho do Chef, não teve dúvidas. Pre-

cisava, de alguma forma, inserir a 
experiência no cotidiano educativo.
 Sabendo que o Chef também 
é aluno do curso de Gastronomia 
da Faculdade ASSESC, recorreu à 
Gerência de Formação Permanente 
da Secretaria de Educação (GEPE) 
para oficializar a parceria. 

 
 A GEPE, além de propiciar 
o encontro entre representantes 
da ASSESC e do Departamento de 
Alimentação Escolar, celebrou um 

convênio de estágio com duração 
de cinco anos, contando com a pos-
sibilidade de articular novos proje-
tos na área da gastronomia.  
 Max Muller interagiu com 
as 207 crianças, elaborando uma 
série de pratos, como pizza e ma-
carrão. “As crianças são muito 
queridas. Brincavam, aprendiam 
e me ajudavam, por exemplo, com 
a produção das massas”, destaca o 
Chef.
 A Horta Escolar, mantida 
pelas 11 turmas da creche, incre-
mentou ainda mais o cardápio, 
dando um colorido todo especial 
a todos os pratos. A Waldemar da 
Silva Filho tem inovado na forma 
de preparo e apresentação dos 
produtos alimentícios, como em 
todas as demais atividades.

BRINCANDO DE SERC f

“As crianças são muito 
queridas. Brincavam, 

aprendiam e me ajuda-
vam, por exemplo, com 

a produção das massas”.
Max Muller

he

As 207 crianças da Creche Waldemar da Silva Filho ajudaram
na elaboração de pratos como pizza e macarrão.
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Crianças da Capital têm o menor índice de cárie do país
Percentual

Obras

Divulgação SME

Divulgação SME

_____________________________________________________________________________________________________________________
Florianópolis é a Capital do Brasil com o menor índice de cárie aos 12 anos, com uma média de dentes corrompi-
dos, perdidos e restaurados de 0,77%. Significa dizer que cada criança tem menos de um dente cariado nessa faixa 
etária. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

O Programa Saúde na 
Escola (PSE), parceria 
entre os governos fe-
deral e municipal, vem 

prevenindo as cáries e incenti-
vando a escovação. Nas visitas 
às escolas, feitas por profissio-
nais da saúde bucal, os alunos 
recebem kits de creme dental 
e escovas de dente. Projetos 
como esse vão continuar em 
2012, uma vez que as secre-
tarias de educação e saúde re-
novaram o convênio para atu-
arem conjuntamente no PSE.

PSE

 Desde 2008, o Progra-
ma Saúde na Escola é desen-
volvido principalmente nas 
escolas básicas e desdobradas 
pertencentes à Secretaria de 
Educação de Florianópolis. O 
objetivo é desenvolver ações 
de prevenção e promoção da 
saúde integral dos alunos, di-
vulgando informações educa-
tivas sobre os principais cui-
dados com o corpo e com a 

saúde do organismo.
 Uma das coordena-
doras do Programa Saúde 
na Escola, pela Secretaria de 
Educação em Florianópolis, 
Giorgia Wiggers, explica que 
a proposta é disseminar in-
formações educativas entre 
as crianças, proporcionando 
a adoção de hábitos que con-
tribuam para um desenvolvi-
mento saudável e, principal-
mente, a aproximação entre 
os centros de saúde e as esco-
las. O trabalho conjunto está 
resultando em crianças mais 
saudáveis, conscientes e dis-
postas aos estudos.
 “As atividades do PSE 
buscam educar os alunos para 
que eles aprendam a cuidar 
melhor do próprio corpo, ado-
tando hábitos que contribuam 
para o seu crescimento saudá-
vel e também para a prevenção 
de inúmeras doenças. Criança 
saudável tem mais disposição 
e as possibilidades de apren-
dizagem são maiores”, destaca 
a coordenadora.
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Pequenos são beneficiados com Colônia de Férias
Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Educação da capital prestará atendimento a famílias.

Lazer

A Colônia de Férias da 
Secretaria Munici-
pal de Educação de 
Florianópolis tem 

por objetivo principal ampliar, 
durante o verão, o tempo de 
atendimento em creches para 
crianças de quatro meses a seis 
anos de idade. Desta forma, di-
versas famílias poderão deixar 
seus filhos num local de educa-
ção e cuidado, enquanto traba-
lham na temporada. A Colônia 
de Férias funcionará de 3 a 30 
de janeiro de 2012, das 7h30 às 
18h30.
 Foram selecionadas  540  
crianças, distribuídas em sete 
creches. Participam do progra-
ma, as unidades denominadas 
polos. No Campeche faz par-
te do programa a Creche Irmã 
Scheilla e no Centro a Bem-Te-
-Vi.

 Em Canasvieiras, integra 
a Colônia de Férias a Doralice 
Teodora Bastos e no Saco Gran-
de II a Creche Orlandina Cor-
deiro. Por sua vez, em Ingleses, 
participa da iniciativa a Creche 
Ingleses e no Monte Cristo a 
Mateus de Barros. No Itacorubi 
há Colônia de Férias na Creche 
Joaquina Maria Peres.

Prioridade

 No momento da seleção, a 
prefeitura leva em conta alguns 
critérios como a menor renda 
per capita. Têm prioridade pri-
meiramente as crianças que já 
frequentam as unidades polos e, 
depois, aquelas que são ligadas 
às outras unidades educativas 
da rede municipal. 

Campeche - Creche Irmã Scheilla - 65 vagas
Centro- Creche Bem-Te-Vi - 55 vagas
Canasvieiras - Creche Doralice Teodora Bastos - 
90 vagas
Saco Grande II - Creche  Orlandina Cordeiro - 65 
vagas
Ingleses - Creche Ingleses - 105 vagas
Monte Cristo - Creche Mateus de Barros - 90 
vagas
Itacorubi -Creche Joaquina Maria Peres - 70 
vagas

Unidades participantes
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Participação do PSE na EBM Vitor Miguel de Souza

540  crianças foram selecionadas.

O Prefeito Dário Ber-
ger assinou a ordem 
de execução de ser-
viço para a primeira 

etapa da reforma da antiga Escola 
Estadual Celso Ramos, na Prainha. 
Após as obras, que começaram na 
última segunda-feira (19/12), o pré-
dio irá receber as 115 crianças da 
Creche Santa Terezinha, sediada em 
um imóvel alugado. Dos trabalhos 
constam  a revisão elétrica e do te-
lhado, troca de portas, pintura exter-
na, melhorias em seis salas, cozinha 
e banheiros. 

O prazo para a conclusão do empre-
endimento é de 60 dias e o valor é 
de mais de R$ 110 mil, com recursos 
próprios da Prefeitura da Capital. 
A empresa responsável pelo serviço 
é a Avalius Engenharia e Avaliação 
Ltda. Dário Berger assegura que 
para o próximo ano letivo, as crian-

ças da Santa Terezinha estarão de 
casa nova. “É um compromisso nos-
so dar condições dignas de infraes-
trutura para as crianças e profissio-
nais da educação”, reforçou. 

Segunda etapa

Cedido pelo Estado para o municí-
pio de Florianópolis em agosto deste 
ano, o prédio passará por outra for-
ma, quando poderá abrigar um total 
de 500 crianças do Maciço do Mor-
ro da Cruz. Para tanto, já foi assina-
do um  convênio, entre o prefeito e 
o Secretário de Estado da Educa-
ção Marco Tebaldi,  no valor de  R$ 
491 mil .  A prefeitura entrará com 
R$ 263.607,00 e o Estado com R$ 
227.500,00. As obras vão abranger a 
reforma e recuperação da parte elé-
trica do segundo pavimento, cons-
trução de banheiros em todas as sa-
las e troca de janelas. 

Reforma da Escola Celso Ramos é iniciada 

Unidade terá capacidade para atender 500 crianças.
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Outro ângulo

R
espeito aos 
limites, apri-
m o r a m e n t o 
de técnicas 

de salvamento e coope-
ração entre os colegas. 
Estas são qualidades 
necessárias para a prá-
tica do rapel, esporte 
realizado com uso de 
cordas e equipamentos 
adequados para a desci-
da de paredões. No final 
de novembro, a ponte 
Colombo Salles foi palco 
para treinamento da ati-
vidade. O evento reuniu 
30 alunos da Fundação 
CASAN (FUCAS), enti-
dade parceira da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação de Florianópolis. 
Essas crianças fazem 

parte do projeto Bom-
beiros Juvenis e algu-
mas delas estudam na 
Escola Básica Almirante 
Carvalhal, localizada no 
bairro Coqueiros. 

 Simulação

 Com a coordena-
ção do soldado Ânge-

lo Carlos Wosniak do 1º 
Batalhão de Bombeiro 
Militar de Santa Catari-
na, os alunos desceram 
os 9 metros que sepa-
ram o chão da estrutura 
de concreto e simularam 
uma situação real de 
salvamento. Para o co-
ordenador pedagógico 
do projeto da SME, pro-
fessor Charles Schnorr, 

a ação vai muito 
além do esporte. 
“Os alunos conhe-
ceram um pouco 
dos riscos da ati-
vidade e também 
como funcionam 

os resgates com 
rapel. Outro fa-
tor interessante 
é que as crian-
ças aprende-
ram a agir em 
casos cotidia-
nos”, ressalta.
 O proje-
to Bombeiros 
Juvenis tem 
o objetivo de 
p r o m o v e r 
o r i e n t a ç ã o 
preventiva e 
vocacional, 
valorização 
da cidada-
nia e auto-
- e s t i m a , 
tendo sem-
pre como 
tema cen-
tral as ati-
v i d a d e s 
desenvol-
vidas pelo 
Corpo de 
Bombei-
ros.

Cerca de 30 crianças deram um show fazendo rapel na Ponte Colombo Salles.  
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