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Chef na Creche

207 crianças se divertem aprendendo a cozinhar 

 As crianças da Creche 
Waldemar da Silva Filho, na 
Trindade, desfrutam de mo-
mentos saborosos na hora 
da alimentação, ampliando a 
aprendizagem de uma forma  
divertida e estabelecendo re-
lações saudáveis. Essa ativida-
de é resultado do trabalho do 
Chef Max Muller, que desen-
volve seu projeto de estágio na 
Unidade Educativa.
 A ideia nasceu com a in-
tenção do diretor Luciano Gal-
vão de oferecer aos pequenos 
alimentos nutritivos com uma 
apresentação “irresistível” aos 

olhos deles. 
 Sabendo que o Chef 
também é aluno do curso de 
Gastronomia da Faculdade 
ASSESC, recorreu à Gerência 
de Formação Permanente da 
Secretaria de Educação (GEPE) 
para oficializar a parceria. A 
GEPE, além de propiciar o en-
contro entre representantes da 
ASSESC e do Departamento de 
Alimentação Escolar, celebrou 
um convênio de estágio com 
duração de cinco anos, contan-
do ainda com a possibilidade 
de articular novos projetos na 
área da gastronomia.  

 Alunos Bombeiros 
Mirins da Escola Básica 
Antônio Paschoal Após-
tolo, no Rio Vermelho, 
realizaram, dia 21 de no-
vembro, atividades de 
prevenção em situações 
aquáticas. Os estudantes, 
sob a orientação da dire-
tora Bernadete da Rosa, 
visitaram a praia Brava, no 
norte da ilha, onde apren-
deram diversos conceitos 
relacionados à redução 
de impactos ambientais e 
acidentes que podem vir 

a ocorrer em praias, lago-
as, rios e piscinas. 
 Os pequenos bom-
beiros receberam instru-
ções sobre a cor e iden-
tificação das bandeiras 
usadas nos postos de 
guarda-vidas, especial-
mente as vermelhas, co-
locadas na faixa de areia, 
que representam locais 
perigosos, correntes de 
retorno, riscos associados 
aos costões, fauna mari-
nha e demais ameaças.

Preparativos para o verão

Inscrições em creches
Prorrogado Recadastramento 

de  servidores 
 A Secretaria Muni-
cipal da Administração e 
Previdência comunica que 
o recadastramento dos ser-
vidores efetivos fica aberto 
até o dia 20 de janeiro de 
2012.  Os funcionários de-
verão confirmar ou atualizar 
os dados no site www.pmf.
sc.gov.br/recadastramento, e 
em seguida, comparecer em 
um dos postos presenciais.
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Os pequenos bombeiros receberam instruções de como agir em situações de perigo.

 A Secretaria de Educação prorrogou o pra-
zo de inscrições em creches e núcleos de educa-
ção infantil, os NEIS da Capital. Os pais poderão 
matricular os filhos até o dia 2 de dezembro. A 
divulgação do resultado das crianças contempla-
das, bem como da lista de espera, acontecerá no 
dia 19 de dezembro. Já o Número de Identifica-
ção Social (NIS) poderá ser entregue no decorrer 
do ano letivo de 2012.

 A criança que frequenta regularmente uma 
unidade de educação infantil municipal até o fi-
nal de 2011, está automaticamente rematriculada 
para o próximo ano. Como a procura é superior à 
oferta de vagas, o critério de seleção seguirá o de 
menor renda per capita. Apenas será admitida a 
inscrição, no caso em que a criança possa atingir, 
no mínimo, quatro meses de idade até a data de 
seu ingresso na unidade.
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 Proporcionar inte-
ração e desenvolvimento. 
Este é o objetivo das pro-
fissionais do NEI Raul 
Francisco Lisboa, que 
estão realizando um tra-
balho visando às crianças 
que possuem autismo. 
Na unidade, localizada 
no bairro Santo Antônio 
de Lisboa, são realizados 
projetos com enfoque na 
literatura infantil e músi-
ca, como, por exemplo, 
o cantinho da leitura, 
em que as crianças par-
ticipam de um momento 
de contação de histórias 
e da brincadeira do “faz 
de conta” com imitação 

da representação de vi-
vências e experiências do 
ambiente familiar.
 As atividades de-
senvolvem a linguagem 
oral e despertam rela-
ções afetivas entre crian-
ças, professores e demais 
profissionais. De acordo 
com a diretora Kelem 
Lacerda, a interativida-
de proporcionada rompe 
com uma das caracte-
rísticas do autista, que 
é a centralização no seu 
mundo. “O trabalho rea-
lizado durante 2011 pro-
piciou momentos felizes 
que integram as crianças 
sem distinção”.

Interação com crianças 
especiais

 No dia 1º de dezembro, uma série de eventos 
serão realizados na Capital, para lembrar o dia mun-
dial contra o preconceito e prevenção da AIDS. No 
Terminal Integrado do Centro (TICEN), haverá acon-
selhamentos e coleta para exames anti-HIV, hepati-
te e sífilis, além de vacinação contra a Hepatite B e 
distribuição de preservativos. Alguns locais públicos 
também ganharão iluminação especial vermelha em 
homenagem à causa. A Secretaria Municipal de Saú-
de criou um blog especial para cobertura do evento 
www.1dez2011.blogspot.com/. 

Luta contra a  AIDS

 A Creche Altino Dealti-
no Cabral de Santo Antônio de 
Lisboa, de acordo com o projeto 
de gestão democrática compar-
tilhada, está desenvolvendo um 
trabalho de educação ambien-
tal com as crianças. Para isso, 
a unidade realizou uma série de 
mudanças, desde a revitalização 
do parque com grama, areia, ár-

vores e plantas, até o incentivo 
ao uso de sacolas retornáveis. 
A creche ganhou também uma 
horta, construída com o auxílio 
do servidor João José Queiroz. 
 Outra iniciativa é a cole-
ta de óleo de cozinha, realizada 
pela CEPAGRO (Centro de Es-
tudos e Promoção da Agricultu-
ra de Grupo). 

 O Palácio Cruz e Sousa, 
que abriga o Museu com o mes-
mo nome, reverenciou o “Cisne 
Negro” na data de comemora-
ção de seus 150 anos de nasci-
mento.
 A Prefeitura de Floria-
nópolis, sob a coordenação da 
SME, Fundação Franklin Casca-
es e Grupo Articulador, homena-
geou o poeta num final de tarde 
com a Banda da Polícia Mili-
tar - que guarda estreita relação 
com a população negra - ogãs, 

dançarinos, cantores e atores, 
numa demonstração de reco-
nhecimento à obra e ao homem 
que introduziu o Simbolismo no 
Brasil.
 Na ocasião, foi lançado o 
Selo Personalizado e o Carimbo 
de Cruz e Sousa, numa parceria 
com os Correios e Telégrafos 
do Brasil, além de um Game, 
organizado pelos alunos da SC 
Games, que visa tornar mais co-
nhecida a obra do poeta dester-
rense.

150 anos do Poeta
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Mudanças sustentáveis

D
iv

ul
ga

çã
o/

C
re

ch
e 

A
lti

no
 D

ea
lti

no
 C

ab
ra

l
D

ivulgação/N
EI Raul Francisco Lisboa

Todos os pequenos ajudam na manutenção do espaço.

Trabalho auxilia pequenos sem distinção

Artista JB incorpora 
Cruz e Sousa


