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Aprendendo e respeitando a natureza
A Creche Dona Cota, no bairro Abraão, realizou uma série de atividades ligadas ao Meio 

Ambiente. Foi confeccionado um painel na entrada da instituição utilizando sucatas, o que 
despertou a curiosidade e o entusiasmo das crianças, famílias e profi ssionais.

A comemoração fez parte de um projeto coletivo da instituição que visou a desenvolver 
a consciência de preservação ambiental por meio do contato com a natureza. As crianças 
plantaram tomate cereja e fl ores, colheram 
alface, fi zeram cartazes com folhas e galhos 
secos. Os pequenos de seis anos visitaram o 
Zoológico de Pomerode, que fi ca no Médio 
Vale do Itajaí. 

Houve também uma festa, que contou com 
música, bolo e suco. Os profi ssionais e crianças 
da Creche Celso Pamplona apresentaram 
a peça teatral “Os três porquinhos e o lobo 
no mundinho encantado”, que enfatizou a 

preservação do Meio Ambiente que se faz nas atitudes diárias.

PRÊMIO “CONSTRUINDO A NAÇÃO”  INSCRIÇÕES ABERTAS

O “Prêmio Construindo a Nação” está com inscrições abertas até o dia 
7 de setembro. O objetivo é reconhecer e difundir ações de caráter social 
realizadas por escolas da rede pública e privada.

Podem participar todas as instituições legalmente constituídas nas 
modalidades de ensino infantil, fundamental, médio e técnico, e educação 
de jovens e adultos. As unidades, através de sua direção, deverão inscrever 
projetos de cidadania, desenvolvidos no ano de 2012 ou até outubro de 
2013, no site: www.institutocidadania.org.br. 

A Escola Tigres Catarinenses de Artes Marciais participou do 21° 
Campeonato Mundial aberto de Taekwondo, em Curitiba - Paraná.  A unidade 
realiza suas atividades através dos Projetos Escola Aberta e Mais Educação 
na Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, na Cachoeira do 
Bom Jesus.

Na competição, a 
instituição participou com 19 
atletas, que trouxeram para a 
escola 10 medalhas de ouro, 
2 de prata e 3 de bronze. A 
Escola Tigres Catarinenses 
de Artes Marciais começou a 
desenvolver seu trabalho na 
Capital em fevereiro deste ano, 
e tem como conceito a inclusão 
social por meio do esporte.  

Campeonato Mundial Aberto de 
Taekwondo

As famílias das crianças da Creche Maria Nair da Silva, na Fazenda 
do Rio Tavares, participaram da ofi cina de construção de jogos realizada 
pela instituição. Na atividade, foram criados brinquedos e brincadeiras. 
O objetivo foi motivar os pais a estarem mais presentes no cotidiano 
educacional dos fi lhos.

Ofi cina de Construção de Jogos
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Painel confeccionado com sucatas.

Caio e Heloisa, ambos de 4 anos de idade, 
acompanhados da professora Marcia Scheller.

Os familiares criaram 
brinquedos  e elaboraram 
brincadeiras.

Os atletas da escola receberam 10 medalhas 
de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.
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A Creche Maria Nair da Silva, localizada no bairro Fazenda do Rio 
Tavares, realizou a Festa da Família. Com o tema “Cultura Açoriana da 
Grande Florianópolis”, as crianças passaram dois meses e meio conhecendo 
o assunto, para depois compartilhar o aprendizado.

Com música, dança, pesquisa em registros escritos e fotográfi cos, 
culinária típica, mostra de trabalhos, construções de brinquedos e 
brincadeiras, os pequenos puderam vivenciar a cultura açoriana.  O objetivo 
foi proporcionar um momento de integração entre a família e a instituição, 
e também socializar os projetos coletivos que fazem parte do cotidiano da 
creche. 

Festa da Família

Escola promove a Semana de Inclusão
A Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr, localizada no Córrego Grande, 

está sendo palco de palestras e atividades esportivas focados em pessoas com 
defi ciência. A unidade realiza até sexta-feira a Semana de Inclusão: Novos 
conceitos, novas perspectivas. A parceria é com o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Educação Física, da UFSC. A escola tem, 
no ensino regular, 14 alunos portadores de defi ciência

O objetivo é apresentar para a comunidade escolar as diferentes formas de 
compreender os temas relacionados à defi ciência e à inclusão. As atividades irão 
englobar as modalidade esportivas de Basquete, Handebol, Bocha, Petra, Tênis, 
Polibat e goalball. Dentre os palestrantes estão representantes da Associação 
Florianopolitana de Defi cientes Físicos e da Fundação Municipal de Esportes.

Olimpíadas

A Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, no Pantanal, 
realizou sua 23ª Olimpíada. O tema foi o Cinquentenário da Escola, 
que contou com a participação das turmas do 6º ano à 8º série e seus 
professores regentes. 

A atividade, que acontece na instituição desde 1991, tem o objetivo 
de fortalecer as relações interpessoais, o exercício da criatividade e o 
enriquecimento de experiências intelectuais e estéticas.

As equipes confeccionaram bandeiras, camisetas e adereços 
e defi niram os jogadores de cada modalidade. Na Olimpíada são 
disputados esportes como: vôlei, handebol e futebol de salão, além 
de uma gincana cultural.  

Na Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes 
da Silva, situada na Cachoeira do Bom Jesus, a professora 
de Matemática Emiliana Corrêa trabalha os conteúdos da 
disciplina utilizando a confecção de pipas.

No projeto, as turmas do 7º ano colocam em prática os 
conceitos de geometria, como: perpendicularismo, paralelismo, 
ângulos, polígonos e área, através da construção das Pipas. 
Já os alunos da turma da 8º série aprendem a utilizar o 
Teorema de Pitágoras com os triângulos formados nas 
partes inferior e superior do brinquedo.

Pipas auxiliam o ensino 
da matemática
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Crianças aprenderam sobre a cultura açoriana.

As turmas do 6º ano à 8º série participaram dos 
jogos em comemoração aos 50 anos da escola.

Alunos do 7º ano e da 8ª 
série aprendem através da 
construção e observação do 
brinquedo.

A unidade tem 14 alunos com algum tipo de defi ciência.
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Na Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes 
da Silva, situada na Cachoeira do Bom Jesus, a professora 
de Matemática Emiliana Corrêa trabalha os conteúdos da 

No projeto, as turmas do 7º ano colocam em prática os 
conceitos de geometria, como: perpendicularismo, paralelismo, 
ângulos, polígonos e área, através da construção das Pipas. 
Já os alunos da turma da 8º série aprendem a utilizar o 
Teorema de Pitágoras com os triângulos formados nas 
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