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 A “Banda de Percurssão 
Falca” da Escola Estadual Laércio 
Caldeira de Andrada, São José, re-
alizou uma apresentação na Creche 
Júlia Maria Rodrigues, Jardim 
Atlântico. O objetivo foi ampliar 
o conhecimento musical e criar in-
teração entre as crianças. O grupo 
é regido por Johnatan da Silva e 
pela coreógrafa Fernanda Ferreira, 

campeã de vários concursos na área.
 As crianças da Creche Jardim 
Atlântico e Creche Celso Pam-
plona também assistiram à apre-
sentação. Para Alba Ribeiro, di-
retora da Creche Júlia Maria, o 
momento foi essencial para o de-
senvolvimento cultural e amplia-
ção da comunicação dos pequenos. 

 Desde o início do ano leti-
vo, a técnica em Saúde Bucal, 
Flávia de Souza Fernandes, do 
centro de saúde do bairro Monte 
Cristo, visita, duas vezes por se-
mana, a Creche Joel Rogério de 
Freitas. Com o objetivo de trabal-
har a escovação supervisionada, 

a profissional realiza aplicação 
de fluor nas crianças e encaminha 
ao Centro de Saúde aquelas que 
necessitam de tratamento dental. 
 Para Adna Silva, dire-
tora da unidade, o trabalho 
tem incentivado as crianças a 
cuidarem mais da saúde bucal.

Higiene bucal em pauta

Escovação de dente é destaque toda semana na unidade.

Música e Movimento na Creche  
Júlia Maria Rodrigues

Hora  da  Paz  movimenta  Rede  
Municipal de Educação

 A Secretaria Munici-
pal de Educação e diversas 
entidades realizam, na quarta-
-feira (5/10), a “Hora da Paz”. 
A ideia é que, durante pelo 
menos três minutos, escolas, 
creches e outras instituições 
parem e reflitam sobre os prin-
cípios da paz. A ação será rea-

lizada em três horários; às dez 
da manhã, três da tarde e sete 
da noite. 
 Haverá uma programa-
ção diferenciada no Palácio 
Cruz e Sousa. Com início às 
9h30 min, a atividade terá mú-
sica, poesia e palestra, além da 
leitura dos princípios da cultu-

 As particularidades 
da cultura de cada região do 
Brasil são destaques no es-
petáculo “Brasil de todas as 
cores”, encenado pelo gru-
po de teatro da educação in-
fantil - Trupe da Alegria.   
 O espetáculo é apre-
sentado nas unidades de en-
sino, conforme cronograma 
no site www.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa. As Cre-

ches Júlia Maria e Celso 
Pamplona serão as próxi-
mas a assistirem a peça, na 
quarta-feira (05/10).
 Nas apresentações, 
cada personagem se identi-
fica, por exemplo, com gaú-
chos, manezinhos, cariocas 
e baianos. Serão encenadas 
também a dança e música 
típica das regiões.

novas apresentações
Grupo de teatro da SME marca
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No Palácio Cruz e Sousa haverá programação 
diferenciada.



EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretário: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Aline de Andrade e Fábio Pacheco  |   Revisão: Heloisa Rotolo e Sidneya Gaspar | Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   
Diagramação: Aline de Andrade e Fábio Pacheco  WebMaster: Mônica Wendhausen   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

M a i s  U n i d a d e s  E d u c a t i v a s

 O Departamento de Saú-
de e Bem Estar do Servidor, da 
Secretaria de Educação da Ca-
pital, está com inscrições aber-
tas para yoga e dança de salão. 
Os interessados devem acessar 
o site: www.pmf.sc.gov.br/en-
tidades/educa/ . Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (48) 2106-5905.
 A oficina de yoga é ofere-
cida em três locais. Um deles é 

no Centro de Educação Conti-
nuada da Prefeitura, rua Ferrei-
ra Lima, 82, e outro, é  na Clí-
nica Lótus, que fica no bairro 
Santa Mônica. Igualmente há 
yoga na Escola Básica Munici-
pal Acácio Garibaldi São Thia-
go, na Barra da Lagoa.  A dança 
de salão também é desenvolvi-
da no Centro de Educação Con-
tinuada.
  

Servidores da educação serão 
beneficiados com yoga e dança de salão
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 Além de organizar um 
mutirão para pintar e tematizar 
o muro do NEI João Machado 
da Silva, Morro Nova Trento, 
a comunidade realizou a lim-
peza de um terreno baldio ao 
lado da instituição. Antes, os 
moradores utilizavam o es-
paço como depósito de lixo, 
atraindo animais roedores e 
mau cheiro. 
 Com o apoio do seu 
Paulo, proprietário do terreno, 

foram instalados muros e uma 
lixeira apropriada para o lixo 
orgânico e reciclado, recolhi-
do semanalmente pela Com-
cap. 
 Os materiais espalha-
dos pelo terreno foram apro-
veitados pelas professoras 
Bruna Flôr e Franncyne Mo-
reira. Junto com as crianças, 
elas construíram brinquedos 
com garrafas PET, cordão e 
papel.

Divulgação/ SME

 De 10 de outubro a 4 de no-
vembro, a Secretaria de Educação da 
Capital estará recebendo inscrições de 
trabalhos para o “Congresso de Educa-
ção Básica: aprendizagem e currículo” 
(COEB 2012). Poderão se inscrever 
profissionais que atuam no ensino mu-
nicipal ou pesquisadores externos que 
tenham desenvolvido projetos na rede.
 No COEB, serão apresentadas 
pesquisa, dissertação de mestrado ou 
tese de doutorado, por estudantes de 
pós-graduação e professores, cujos 

trabalhos foram concluídos a partir do 
ano de 2007.
 As fichas de inscrição estão dis-
poníveis no site: www.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa/ . Os trabalhos inscri-
tos e selecionados deverão ser orga-
nizados nos eixos temáticos: Currículo 
e Infância, Aprendizagem e Lingua-
gens e Aprendizagem nas Diferentes 
Dimensões.
 A relação dos selecionados será 
divulgada no dia 3 de dezembro, a par-
tir das 18h, pelo site da organização. 

Inscrições abertas para o COEB 2011

 O Secretário Munici-
pal de Educação, Rodolfo 
Pinto da Luz, apresentou, 
ao grupo Técnico da Co-
missão de Financiamentos 
Externos (COFIEX) do 
Ministério do Planejamen-
to o projeto de expansão e 
aperfeiçoamento da edu-
cação infantil e do ensino 
fundamental de Florianó-
polis, no dia 28/09. 
 A capital catarinense 
precisa do sinal verde por 

parte do Ministério para 
conseguir um empréstimo 
de 59 milhões de dólares 
junto ao BID, viabilizando 
a proposta. O Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento já se manifestou fa-
vorável em liberar a verba.
Segundo Rodolfo Pinto da 
Luz, o dinheiro do BID  
será destinado para a cons-
trução de 23 creches e me-
lhorias em escolas do Ensi-
no Fundamental.  
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Comunidade melhora aparência de 
terreno baldio


