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EI Tapera

 Cuidar do meio ambien-
te e manter a praia limpa, esta 
é a lição que as crianças de 
3 anos do NEI Tapera estão 
aprendendo. Coordenadas 
pelas professoras Sandra Pires 
e Marinalva Cavalheiro os pe-
quenos realizaram uma saída 
à praia do bairro para apren-
der sobre o destino dado ao 
lixo.
 O grupo descobriu que 
as sacolas plásticas, quando 
descartadas no meio-am-
biente, sujam e levam animais 
como tartarugas, baleias, focas 

e pássaros a morrerem sufoca-
dos quando ingerem o mate-
rial como alimento. 
 No final do passeio, as 
professoras distribuíram para 
cada criança uma sacola de 
tecido. Os pequenos persona-
lizaram o acessório com um 
desenho das próprias mãos. 
Para a professora Sandra Pires 
as crianças tem sido importan-
tes parceiras para conscienti-
zação. “Alguns pais até relatam 
que estão sendo “cobrados” 
pelas crianças para reciclar o 
lixo”, afirma.
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Momentos de cultura e lazer

 A equipe pedagógica da Creche Carlos Humberto 
Pederneiras Corrêa, Agronômica, ofereceu às crianças 
um almoço diferente. Reunidos no parque da unidade, 
os pequenos almoçaram um churrasco, realizado com a 
colaboração de todos os profissionais.

Churrasco no parque

 Com o intuito de viabilizar e 
qualificar os estudantes ao mercado 
de trabalho a IDES/PROMENOR 
firmou parceria com o Instituto Ne-
xxera, no Programa de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social “Aprender 
a Fazer”. A finalidade é disponi-
bilizar cursos voltados às áreas de 
Atendimento ao Público, Noções 
de Informática, Serviços Adminis-

trativos e Comerciais. 
 O objetivo é encaminhar os 
participantes formados para proces-
sos seletivos em vagas nas empresas 
associadas à CDL de Florianópolis, 
contribuindo com a geração de em-
prego, renda e desenvolvimento de 
novos potenciais. 
 Maiores informações podem 
ser obtidas no número 3228 3492.

IDES/PROMENOR firma parceria com  
Instituto NEXXERA

Praia da Tapera sem sujeira

 A infância é um mo-
mento único, que deve 
ser vivido em sua plenitu-
de. É com este pensamen-
to que a Creche Fermínio 
Francisco Vieira, Córrego 
Grande, organizou um 
show do Grupo Roda Viva, 
que apresentou uma série 
de brincadeiras e cantigas 
populares (29/10).
 Foram apresenta-
das também as atividades 

realizadas com os peque-
nos no mês de outubro, 
a exemplo de teatro, mú-
sica e contação de histó-
rias. Para a Diretora Roza-
na Maiza o esforço valeu 
a pena. “Todos estão de 
parabéns pelo empenho. 
A equipe pedagógica e as 
crianças oportunizaram 
momentos de magia e 
alegria.”
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Poeta Cruz e Sousa é homenageado 
pelos 150 anos de nascimento
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 Com o objetivo de pres-
tar homenagem a Cruz e Sousa, 
a Prefeitura da Capital criou um 
selo e um carimbo para os 150 
anos de nascimento  do poeta 
simbolista.    
 A solenidade de lançamen-
to do material postal será realiza-
da no próximo dia 24 de novem-
bro, no Museu Cruz e Sousa, às 
18h30. Neste dia, no ano de 1861, 
nascia, na Antiga Desterro, uma 
das maiores expressões literárias 
do país.

 O selo foi produzido pela 
Empresa de Correios e Telégra-
fos e será utilizado nas corres-
pondências da Secretaria de Edu-
cação, além de ser destinado para 
uso didático nas unidades de en-
sino da Capital.
 O selo contém uma imagem 
de domínio público, que retrata a 
paisagem urbana de Florianópo-
lis, então Desterro, em 1868. A 
autoria é de Joseph Bruggemann. 
Em sobreposto há a imagem da 
face de Cruz e Sousa. 

 Teatro, capoeira, 
dança, taekwondo, jiu-
-jitsu, kung-fu, muay 
thai, basquete e futsal, 
estas são algumas das 
oficinas que serão apre-
sentadas no primeiro en-
contro do Projeto Escola 

Aberta. 
 O evento será rea-
lizado no sábado, 19 de 
novembro, a partir das 
9h30, na Escola Básica 
Maria Conceição Nunes, 
Rio Vermelho.

Escola Aberta realiza encontro 
no Rio Vermelho

 O Secretário de Edu-

cação, Rodolfo Pinto da Luz, 

realizou na quarta-feira (9/11) 

uma visita a diversas unidades. 

O objetivo é conhecer com os 

diretores, professores e alunos, 

as particularidades de cada ins-

tituição e projetar futuras me-

lhorias. 
 Juntamente com o Dire-

tor de Infraestrutura, Mauricio 

Amorim Efe, foram visitadas as 

Creches Chico Mendes, Fermí-

nio Francisco Vieira, Machado 

de Assis, Paulo Michels e Ma-

teus de Barros, além dos NEIs 

Santo Antônio de Pádua, Judite 

de Lima e a Escola Básica José 

do Valle Pereira.
 O Secretário de Educa-

ção acentuou o bom trabalho 

que vem sendo realizado na 

rede. “Quero aproveitar para 

agradecer ao cuidado e empe-

nho de todas as diretoras das 

unidades”, ressaltou.

Visita na rede

O NEI Judite de Lima foi visitado

Evento ocorre na Escola Maria Conceição Nunes

 O Seminário de Di-
versidade Étnico-racial 
da Rede de Ensino terá a 
abertura na quarta (16), 
às 20 horas, no auditório 
do Palácio Cruz e Sou-
sa. Na quinta-feira (17), 
pela manhã e à tarde, 
ocorrerá uma série de 
atividades no Auditório 
do SENAC, na Prainha. 
Com palestras e con-
ferências, o tema deste 

ano é a educação das relações étnico-raciais e persona-
lidades negras catarinenses. A promoção é da Secretaria 
Municipal de Educação, COPPIR e Instituto Énrea.

Seminário Étnico-racial 


