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Planeta Terra,
Por que te quero tão lindo, despoluído e 

saudável?
Por que meu amor por ti cresce a cada 

dia?
Por que te procuro no meu stress do dia 

a dia, 
querendo em ti respirar

junto a lugares aprazíveis,
que me convidam a refletir e descansar?

Será que é porque eu sei 
Que não existe outro planeta 

Nem outro lugar
Onde eu possa morar?

Ah, se eu te perder,
Não terei nenhum outro espaço

Para viver, sonhar e amar!

Sueli Andrade (Poetisa das Marés)

21 e 23  de Março Dia das 
Florestas e das ÁguasDivulgaçã/SME

 No dia 24, quinta-feira, o 
Prefeito Dário Berger e o Secre-
tário de Educação Rodolfo Jo-
aquim Pinto da Luz inauguram 
a Creche Lausimar Maria Laus, 
no Rio Vermelho. O prédio, 
com 1.141 metros quadrados, 
obedece aos padrões de aces-
sibilidade, com rampas e pisos 
guia. Além disso, conta com um 
sistema para aproveitamento 
de água da chuva para fins não 
potáveis. Essa água é usada 
em vasos sanitários e tornei-
ras de jardim. Na obra foram 
aplicados R$ 1 milhão 615 mil.
 Em funcionamento 
desde o início do ano leti-
vo e contando com 10 sa-
las de atividades, a uni-

dade atende 180 crianças em período integral: todos entram na unidade às 7 horas da 
manhã e ficam até as 19 horas. Rodolfo Pinto da Luz assinala que esta creche soma-se às outras unida-
des da educação infantil que já atuam nesse modelo, de dar assistência às crianças nos dois períodos. 
Esta inauguração faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

Cidade aniversaria e ganha creche modelo

 Garantir para 28 mil alunos as necessidades nutricionais du-
rante o período em que estão na unidade educativa e contribuir para 
a sua saúde e formação de hábitos alimentares saudáveis: este é o 
objetivo da Secretaria de Educação da capital, através do Departa-
mento de Alimentação Escolar. Pelo desempenho, a SME já foi desta-
que nacional com o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, pro-
movido pela organização não-governamental Ação Fome Zero, em 
parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
 A SME vem introduzindo no cardápio das escolas frutos do 
mar, como o mexilhão, filé de cação e sardinha. A necessidade de 
consumo de pescados como parte de uma dieta saudável é reco-
mendada nos guias alimentares de vários países, inclusive do Brasil.

Alimentação escolar diferente é 
oferecida para 28 mil alunos da Capital

 A inauguração da reforma e ampliação da Escola Básica Intendente Ari-
comedes da Silva (EBIAS), no bairro Cachoeira do Bom Jesus, está marcada para 
o dia 28. O estabelecimento, agora, além da quadra de esportes descoberta, pos-
sui uma quadra coberta, que pode ser usada pelos escolares e pela comunidade.  
 Projeto inédito na rede municipal de ensino, no bosque EBIAS foram cons-
truídos módulos em madeira autoclavada  ( de alta durabilidade), incluindo de-
ques e sala verde, para visitação e desenvolvimento de atividades pedagógicas 
voltadas à natureza. O valor global aplicado na Intendente Aricomedes da Silva, 
que tem 607 alunos matriculados, foi de aproximadamente R$ 1 milhão 100 mil.

Escola Intendente Aricomedes é 
reformada e ampliada

Divulgaçã/SME
Divulgaçã/SME

Projeto em 3D do bosque da EBM Intendente Aricomedes
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Exposição relembra história da 
Grande Florianópolis

 Alunos das es-
colas públicas 
municipais de Flo-
rianópolis e São 
José podem viajar 
na história através 
da fotografia. A 
mostra “São José e 
Florianópolis 546 
anos de História” 
reúne no Shop-
ping Itaguaçú, até 
28 de março, re-
gistros raros dos 
dois municípios. 
O acervo inclui 
imagens dos 
meios de loco-
moção a cavalo 
que ligavam o 
centro ao norte 
da ilha em 1921, 

detalhes dos casarões antigos no estilo solar, a preparação para 
a visita do presidente Getúlio Vargas em 1950, entre outros.
 A mostra fica exposta de 15 a 28 de março e fun-
ciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, domin-
gos e feriados, das 12h à-s 21h, a entrada é gratuita.

 O núcleo Santa Catarina do Projeto Amigos da Escola marcou para o dia 24 de 
março o primeiro encontro de capacitação do programa. O evento ocorrerá a partir das 
13h30 no auditório da Secretaria de Estado da Educação, na Rua João Pinto, 111, Centro.
 No dia haverá a palestra “Nós: o que temos a ver com a sociedade?”, mi-
nistrada pelo membro do Núcleo Cuidado e Vida, da UFSC, Neylen Brugge-
mann Bunn Junckes.  As vagas são limitadas, portanto é necessário confir-
mar a presença pelo e-mail amigosescola.sc@gmail.com até o dia 22 de março.

Primeiro encontro do Projeto               migos

A Escola Básica Adotiva Liberato Valentim 
comemorou seus 19 anos no bairro Cos-
teira do Pirajubaé com novidades no aten-
dimento. Agora, a unidade atende seus 
380 alunos do primeiro ao quarto ano do 
ensino fundamental com aulas de inglês.
O projeto, que teve início dia 16 de março, é 
uma parceria com o Sistema Educacional Uni-
brasil. As aulas são ministradas uma vez por 

semana para os alunos do primeiro ano e duas 
vezes por semana para os alunos do segundo 
ao quarto ano. Durante as aulas, os alunos re-
cebem uma cartilha ilustrada com espaço para 
pinturas e desenhos, além disso são usados ví-
deos e áudios para fixar o conteúdo aprendido. 
A Escola Básica Osmar Cunha tam-
bém possui inglês nos anos iniciais, 
assim como a Luiz Cândido da Luz.

 Adotiva Liberato 
Valentim tem aula de 

inglês nos anos 
iniciais
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 A  partir desse ano o Ministério da Saúde estará ampliando a oferta de vaci-
na contra a hepatite B para pessoas que tenham entre 20 e 24 anos de idade. Para 
2012 os beneficiados serão os que tenham entre 25 e 29 anos. O motivo da amplia-
ção é a vulnerabilidade à doença, apresentada nessas faixas etárias. A informação 
é da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde.
 A hepatite B é uma doença infecciosa, viral, podendo se manifestar com 
ou sem sintomas. A doença é responsável por grande número de casos de cir-
rose hepática e carcinoma hepático, em consequência de infecção crônica.

Vacinação para Hepatite B tem faixa etária ampliada

O Núcleo de Educação Infantil Orisvaldina Silva, na 
Lagoa da Conceição, teve suas instalações reforma-
das.  Agora o NEI irá atender de forma mais confor-
tável os 226 alunos, em período parcial. No empre-
endimento, a prefeitura investiu R$ 529 mil. Essas 
melhorias serão inauguradas no próximo dia 25.

NEI Orisvaldina Silva tem 
investimento de R$ 529 mil

da Escola tem data marcada

Divulgaçã/SME

Divulgação/Amigos da Escola

Divulgação/Ministério da Saúde

Aula de inglês na Adotiva


