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 A população da Capi-
tal começou a escolher pela 
internet o nome do mascote 
da campanha “Escola Promo-
tora de Saúde - Área 100% 
livre de fumaça”. A iniciativa é 
da Secretaria de Educação, por 
meio do Departamento de 
Saúde e Bem Estar do Servidor 

(Desabes). Entre 10 nomes, o 
internauta terá que votar em 
apenas um. O processo se en-
cerrará no dia 28, quarta-feira. 
É só acessar o endereço ele-
trônico: www.pmf.sc.gov.br/
educa.deste ano letivo, levando 
às unidades diferentes artistas.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Maratona fotográf ica mostra a  
diversidade do Rio Vermelho
 Imagens de pessoas, árvores, flores, ca-
sas, cachorros, vacas, cavalos  e  bonecas. Este 
acervo faz parte da Maratona Fotográfica, pro-
movida pela Escola Básica Municipal Antônio 
Paschoal Apóstolo. O evento foi feito em come-
moração aos 180 anos do bairro Rio Vermelho, 
onde está situada a unidade. Os fotógrafos são 
crianças de 8 a 10 anos, que pertencem ao ter-
ceiro ano e quarto ano do ensino fundamental.
 Durante o período de aula, os estudan-
tes circularam pelas imediações da escola para 
captar imagens da localidade. A ideia da ma-
ratona surgiu dentro da Sala Informatizada da 
unidade, coordenada pelo professor Carlos 
Wendt, que ressalta que o objetivo foi mostrar 
a diversidade presente no bairro. Os autores 
da três melhor foto vão ganhar prêmios.

Nove turmas produziram um total de 500 fotos.

 A Creche Joel Rogério de Freitas, Monte Cristo, dando con-
tinuidade ao projeto Integração, realizou no último mês uma apre-
sentação do Musical “Rato da Palavra Cantada”. A peça foi encena-
da por profissionais e crianças da unidade. A festa terminou com 
um passeio das crianças no “Trenzinho da Alegria”. Os pequenos 
visitaram a orla de Coqueiros, parando para brincar no parque.
 Esta edição da Integração foi organizada pelas 
professoras Gisele Pitz e Karla Balbino, com apoio 
dos profissionais da creche e famílias das crianças.

Projeto integração une crianças na Creche Joel

Público vai decidir nome de 
mascote contra o tabagismo

 A partir do Pro-
jeto “A Música 
e os Animais 
em nosso Cotid-
iano”, a Creche 
Altino Dealtino 
Cabral, Santo 
Antonio de Lis-
boa, realizou 
com as crianças 
um trabalho de 

pintura em tela. Os pequenos utilizaram as pontas dos dedos 
e com o auxílio das professoras Ana Paula, Idinéia e Vanessa, 
foram pintando e dando formas às digitais.
 Para expor os trabalhos foi feita uma exposição nas 
paredes da Creche, as pinturas ganharam o nome de “De-
senhando com os Dedos a Arca de Noé”. 

Crianças pintam animais na Creche Altino
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 “Florianópolis, Capital da Inovação – Como 
ideias, conhecimento e cooperação podem transformar 
a nossa cidade”? Este é o tema da primeira edição do 
Concurso Jovem Inovador, iniciativa que tem como 
objetivo levar para a sala de aula os conceitos de ciên-
cia, tecnologia e inovação, estimulando o interesse de 
jovens e crianças nessas áreas. Voltado para estudantes 
da Rede Municipal de Ensino, o concurso é dividido 
em duas categorias: desenho, para alunos do 1º ao 4º 
ano, e Vídeo, para alunos do 5º ano à 8ª série. O dese-
nho mais votado no concurso será impresso na capa do 
carnê do IPTU 2012 e o vídeo vencedor será publicado, 
com destaque, no site da Prefeitura de Florianópolis.

Capa do Carnê de IPTU

 Alunos da 4ª série da Escola Ado-
tiva Liberato Valentim do bairro Costeira 
conheceram o Quartel Central do Corpo 
de Bombeiros de Florianópolis na quinta-
feira, 25 de agosto. Esta visita, coordena-
da pelo professor Charles Schnorr da Di-
retoria de Ensino Fundamental, faz parte 
do projeto “Todos contra as queimadas”, 
que ocorre na unidade em parceria com a 
Eletrosul. 

 Os alunos foram recebidos pelos 
sargentos Lenoir e Luciano, que real-
izaram a mediação e orientação da visita 
de campo, além de demonstrações com 

viaturas do quartel. Os bombeiros respon-
deram várias perguntas elaboradas pelos 
alunos, além de explicarem as principais 
necessidades e dificuldades da corpora-
ção. 

 Ao final, os alunos e os educado-
res Adelir, Vilson e Clair agradeceram a 
receptividade e oportunidade de conhecer 
um pouco mais das atividades dos Bom-
beiros. 

 O sábado, 3 de setem-
bro, foi especial no Núcleo 
de Educação Infantil Praia de 
Ingleses. Os pais e as crian-
ças participaram de um café 
da manhã e acompanharam 

uma mostra educativa.As ati-
vidades foram desenvolvidas 
durante o semestre pelos pro-
fessores da unidade. O tema 
da mostra foi Folclore de 
Florianópolis. 

NEI Praia de Ingleses realiza  

A Hora do Conto
 A Hora do Conto na Creche 
Altino Dealtino Cabral, Santo Antô-
nio de Lisboa,  agora é realizada em 
uma tenda. Os pequenos, que antes 
ficavam deitados no bebê conforto, 
agora possuem mais autonomia e li-
berdade no momento das histórias.
 O objetivo é transmitir a im-
portância de trabalhar com a Lite-
ratura Infantil desde os primeiros 
meses de vida, estimulando a lin-

guagem oral e ampliando o voca-
bulário das crianças, que passam a 
se expressar com mais desenvoltura.
 Para a auxiliar de ensino da 
unidade, Ana Caroline, o momen-
to é rápido, porém muito significa-
tivo e prazeroso. “A Hora do Con-
to na tenda é fundamental, pois 
além de estabelecer uma relação 
da criança com o livro, incentiva o 
relacionamento entre eles”, afirma.
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 Estão abertas até o 
dia 28 de outubro as ins-
crições para o Concurso 
de Desenho e Redação 
da Controladoria Geral 
da União. Podem parti-
cipar todas as unidades 
do ensino fundamental 
que promovam trabalhos 
socioculturais com estu-
dantes. Este ano, o tema 
do concurso é “A So-
ciedade no acompanha-
mento da gestão pública: 
Todos podem fiscalizar o 
dinheiro público”.
 A unidade deve 
preencher uma ficha de 

inscrição e enviar junta-
mente com o material. 
Serão duas categorias de 
premiação, desenho para 
os alunos do 1º ao 5º ano 
e redação para os traba-
lhos de 6º a 9º anos, ensi-
no médio e educação de 
jovens e adultos. 
 Os três melhores 
trabalhos receberão com-
putadores, câmeras digi-
tais, aparelhos de DVD e 
certificados. Mais infor-
mações podem ser obti-
das pelo www.portalzi-
nho.cgu.gov.br . 

A festa contou com um banquete de frutas.

Festa da Família
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