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A Creche Municipal 
Marcelino Barcelos 
Dutra, do Ribeirão 
da Ilha, realizou a 
revitalização do espaço 
de alimentação. O tema 
é a Cultura Açoriana 
em Florianópolis, com 
destaque para o Boi 
de Mamão. Foram 
colocadas novas 
toalhas e enfeites nas 
mesas relacionados 
ao assunto. Na inauguração, houve músicas típicas e a presença de 
personagens do folclore da Ilha.

Aproveitando o ambiente decorado, a unidade organizou o Terceiro 
Café com as Famílias, acolhendo cerca de 100 pessoas para a refeição 
matutina.

Conhecendo a cultura açoriana 
na hora da refeição

A Secretaria Municipal de Educação da Capital estará participando 
da Fenaostra 2013 – Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana de 
Florianópolis. O evento, que ocorrerá de 16 a 20 de outubro, no Centro 
Sul, contará com mostras de trabalhos de estudantes da rede.

Haverá  exposição das redações produzidas por alunos dos anos fi nais 
do ensino fundamental. Já os anos iniciais exibirão desenhos e criações 
artísticas elaboradas coletivamente por estudantes e professores. As 
turmas com os dois melhores trabalhos sobre maricultura, pesca e a 
relação do homem com o mar irão gratuitamente à festa e poderão fazer 
a degustação do molusco.

Estudantes participam da 
Fenaostra 2013

Prevenção e Atendimento de Primeiros Socorros estiveram na 
pauta dos professores e demais funcionários da Creche Municipal Vila 
Cachoeira, no Bairro Saco Grande. Uma palestra sobre o assunto foi 
ministrada pelo coordenador de prevenção da Secretaria de Educação de 
Florianópolis, Charles Schnorr.

Os funcionários tiveram a oportunidade de conhecer ações de 
prevenção contra incêndios, plano de abandono de área escolar, uso 
correto de extintores e atendimento de primeiros socorros. A equipe 
da creche teve ainda esclarecimentos a respeito de engasgamento, 
hemorragias, queimaduras, convulsões e paradas respiratória e cardíaca.

Fornecidos pelo Centro de Informações Toxicológicas da Universidade 
Federal de Santa Catarina, animais venenosos e peçonhentos foram 
expostos na unidade. O objetivo foi permitir aos profi ssionais da 
Educação identifi car e saber quais atitudes a tomar frente à presença ou 
ataque desses animais.

Professores são preparados 
para emergências

Em comemoração ao Dia 
do Folclore, as crianças da 
Creche Municipal Nossa 
Senhora Aparecida, no Pantanal, 
realizaram encenação do 
Boi de Mamão em frente ao 
prédio da Secretaria Municipal 
de Educação, no Centro de 
Florianópolis.

Mantendo viva a tradição

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
sc

ol
a 

D
es

do
br

ad
a 

M
un

ic
ip

al
 Jo

sé
 Ja

ci
nt

o 
C

ar
do

so
D

ivulgação: C
harles Schnorr

D
ivulgação: SM

E

D
ivulgação: C

reche M
unicipal M

arcelino B
arcelos D

utra

Antonio Pedro Cidral Vieira dos Santos, de 5 anos de 
idade, acompanhado do Boi-de-mamão e da Maricota.

A professora Claudia Maria Radtski e a 
auxiliar de sala Taise Beatriz Lopes observam 
duas espécies de aranhas peçonhentas.

O objetivo das ações é incentivar o comparecimento em manifestações locais de 
Florianópolis.

A professora Inelve Maria Favaretto Garbin, 
coordenadora do Projeto Coletivo Boi de 
mamão, e a criançada: Arthur de Souza, Luiz 
Gustavo, Matheus Vieira, e Paula Eduarda.

Carolini Pereira, Ellen Borges e 
Phaola Vitória.
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Turíbio Manoel Coelho 
é aluno, em Canasvieiras, 
do Núcleo da EJA Norte 
II (Educação de Jovens , 
Adultos e Idosos) . Ele 
comemorou, no dia 22 de 
agosto, 77 anos de idade junto 
aos colegas, educadores e 
demais profi ssionais. Seu 
Turíbio pertence à turma do 
I Segmento. É o mais idoso 
do núcleo. Exemplo de dedicação e cordialidade, esbanja alegria 
nas aulas, que acontecem à noite. “Estar aqui todas as noites é uma 
grande alegria em minha vida”, comenta.

Feliz Aniversário 
Seu Turíbio!

A nova creche municipal de Canasvieiras, no Norte da Ilha, 
com capacidade para 145 crianças, já tem nome: é Clair Gruber 
Souza. A homenagem é à especialista em orientação educacional, 
que atuou no Conselho Municipal de Educação. A unidade será 
inaugurada em breve.

Em oito salas, os pequenos, de quatro meses a seis anos, 
serão atendidos em período integral, num espaço de mil metros 
quadrados de área construída, com banheiros, solários, biblioteca, 
sala de informática, anfiteatro, refeitório, pátio interno e externo. 
O valor do empreendimento é de R$ 1 milhão 849 mil, oriundos 
da Prefeitura de Florianópolis e do BID, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento.

Clair Gruber Souza faleceu em outubro de 2011, vítima de 
câncer. 

Nova creche homenageia Especialista em educação

A Escola Básica  
Municipal João Gonçalves 
Pinheiro, no Rio Tavares, 
realiza atividades da etapa 
escolar da Conferência pelo 
Meio Ambiente. Tornar as 
instalações mais limpas e 
sustentáveis é o objetivo dos 
profissionais e estudantes 
da instituição, que estão 
tomando medidas para 
economizar energia e evitar 
desperdícios.

O Grupo Comvida, formado por alunos do reforço escolar e 
por professores, confeccionou a mascote para as atividades, que 
através de uma eleição recebeu o nome de Izake Volt.

Cuidando da escola para 
as próximas gerações

O Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor em parceria com o curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina, 
está disponibilizando atendimento para servidores com problemas de voz. As consultas são gratuitas, individuais e buscam diagnosticar e realizar a 
habilitação e reabilitação da voz.

O atendimento acontece às segundas e sextas-feiras, no período vespertino, na Rua Desembargador Vitor Lima, número 222, Edifício Santa 
Clara, 2º andar, Trindade. Antes, é necessário pegar encaminhamento no DESABES, localizado na Rua Ferreira Lima, número 82, Centro. 

Dicas para cuidar da voz:

1. Ao perceber alterações na voz, procure minimizar o desgaste; 
2. Perceba o que mais prejudica sua voz e tente dosar esse aspecto; 
3. Tome pequenos goles de água durante a aula; 
4. Não aumente a intensidade da voz para competir com a fala dos 
alunos e barulhos externos; 
5. Crie códigos combinados para solicitar silêncio em sala, como bater 
palmas;
6. Fale sempre próximo e de frente para os alunos;
7.  Fazer intervalos de repouso de fala.

Secretaria de Educação da Capital cuida da 
saúde vocal do servidor 
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Clair Gruber Souza atuou no Conselho Municipal de Educação de 2008 a 2011.

Turíbio, exemplo de dedicação 
e cordialidade é o mais idoso 
do Núcleo da EJA Norte II.Alunos evitam o desperdício desligando 

as luzes quando saem das salas.

Uma das ações da campanha foi a entrega de garrafas 
de água aos professores da rede municipal de ensino.


