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 No  último  dia 20/08, a 
Creche Idalina Ochôa promo-
veu, no espaço do Nei Zilda 
Arns, a 8ª Festa da Família. 
As unidades, localizadas no 
bairro Carianos, realizaram 
atividades diversificadas, 
como massoterapia (em par-
ceria com alunas do SENAC), 
brechó, esculturas de balões, 
salão de beleza, pintura de 
rosto, gincana e apresenta-
ção do Grupo Cultural Roda 
Viva. Além disso, foi oferecido 
um café para a comunidade. 

 Segundo o grupo da 
Creche Idalina Ochôa, é ne-
cessário estreitar os vínculos 
com as famílias, valorizando o 
contexto das crianças e seus 
costumes culturais. Momen-
tos como esses 
s ã o 
essen-
c i a i s 
p a r a 
um tra-
b a l h o 
de qua-
l i d a d e .

 O Prefeito de Florianópo-
lis assinou a abertura de licitação 
para o início da reforma da Escola 
Celso Ramos, na Prainha, que irá 
abrigar uma creche. O ato ocor-
reu sexta-feira (26/08), em reu-
nião com os representantes do 
maciço do Morro da Cruz. Dário 
Berger, no entanto, ressaltou que 
espera do Governo Estadual o 
pagamento de R$ 7 milhões refe-

rentes à municipalização de cinco 
unidades educativas, em 2009. 

 A abertura de licitação será 
para reforma imediata do pavi-
mento  térreo do prédio. Há neces-
sidade de fazer manutenção de 
salas de aulas, adaptar banheiros, 
fazer revisão elétrica e hidráulica, 
além de reparos em portas, telha-
do e  cozinha e pintura da unidade. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Prefeitura vai abrir licitação para reforma da  
Celso Ramos

Creche Idalina e NEI Zilda Arns em 

 A Creche Joel Rogério de 
Freitas, Monte Cristo, organizou 
um café da manhã em homena-
gem ao Dia dos Pais no dia 18 
de agosto. As crianças estiveram 
reunidas com os pais, mães, avós 

e padrastos. Segundo Adna Sil-
va, diretora, o encontro serviu 
para aproximar a Creche da figu-
ra do pai que costuma frequentar 
pouco a unidade.
 

Café com os pais na Creche Joel

 Em 1º de Setembro é comemo-
rado o Dia do Profissional de Educa-
ção Física. A ideia da data surgiu na 
comemoração de São Cosme e Da-
mião, pois nesse dia os professores de 
educação física organizavam brinca-
deiras para divertir a garotada, entre-
gando-lhes várias guloseimas e doces.

Parabéns a todos os professores 
de Educação Física da Rede.

Dia do profissional de  
Educação Física
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 O Núcleo de Tecnologia 
Municipal (NTM), da Secretaria 
de Educação de Florianópolis, 
está com inscrições abertas 
para a formação “Introdução à 
Linguagem de Animação para 
Professores”. O curso terá três 
eixos: uso das mídias; produ-
ção de mídias e reflexão crítica 
sobre as mídias, com o objetivo 
que os profissionais ampliem 
os horizontes sobre leitura, téc-
nicas e linguagem, no formato 
de produção, no processo de 

criação das mensagens.  As ins-
crições devem ser feitas no site 
Educação: http://www.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa .”

 O público alvo são 
os  profissionais do Ensino 
Fundamental:   professores, 
auxiliares de ensino e es-
pecialistas. O curso será co-
ordenado pelas professoras 
Stela Mary Machado Götz e 
Patrícia da Cunha Costa Vieira.

 A Escola Básica Osmar Cunha está participando da 
Segunda Formação de Docentes do Programa Água e Edu-
cação Brasil, uma parceria entre UNESCO, WET (Water 
Education for Teachers - Educação Hídrica para Docentes) 
e Associação FloripAmanhã. Inicialmente, o programa está 
sendo executado com as turmas de 5° ano, com a professora 
de Ciências, Cristine Silveira. 

 O objetivo é levar a educação ambiental sobre a água 
para estudantes, pais e professores, com ações efetivas para 
que os participantes atuem nas suas comunidades como 
multiplicadores do conhecimento adquirido e busquem re-
solver problemas locais relacionados com os recursos hídri-
cos.

Programa Água e Educação na 
Escola Osmar Cunha

 Na quarta-feira, 24 de agosto, 
O “Floripa Letrada – a palavra em mo-
vimento”, que distribui livros e revis-
tas para usuários do transporte coleti-
vo, de forma gratuita, completou um 
ano. Para comemorar, foi inaugurada 
a nova estante no Terminal Integrado da Trindade. A iniciativa já 
está presente nos terminais do Centro, Rio Tavares e Canasvieiras.
 Estiveram presentes o Secretário Municipal de Educação, 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, o Secretário Adjunto dos Trans-
portes, Mobilidade e Terminais, Juvencílio João de Souza e re-
presentantes da Fundação Franklin Cascaes e outras autoridades. 
No evento, foi iniciado também as comemorações dos 150 anos 
de nascimento do maior poeta simbolista do país, Cruz e Sousa. 
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 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. 

Escola Adotiva visita Corpo de Bombeiros

 Alunos da 4ª série da Es-
cola Adotiva Liberato Valen-
tim, do bairro Costeira do Pi-
rajubaé, conheceram o Quartel 
Central do Corpo de Bombei-
ros de Florianópolis, na quinta-
-feira, 25 de agosto. Essa visita, 
mediada pelo professor Charles 
Schnorr, da Diretoria de Ensi-
no Fundamental, faz parte do 
projeto “Todos contra as quei-
madas”, que ocorre na unidade 
em parceria com a Eletrosul. 
 Os alunos foram recebi-
dos pelos sargentos Lenoir e 
Luciano, que realizaram a me-

diação e orientação da visita de 
campo, além de demonstrações 
com viaturas do quartel. Os 
bombeiros responderam vá-
rias perguntas elaboradas pelos 
alunos, além de explicarem as 
principais necessidades e difi-
culdades da corporação. 
 Ao final, os alunos e os 
educadores Adelir, Vilson e 
Clair agradeceram a receptivi-
dade e oportunidade de conhe-
cer um pouco mais das ativida-
des dos Bombeiros. 

NTM promove curso de “Introdução à 
Linguagem de Animação para Professores”
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Os participantes são preparados para atuarem nas comunidades 
como multiplicadores do conhecimento adquirido.

Floripa Letrada completa um 
ano com inauguração de nova 

estante no TITRI
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