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Para auxiliar na fiscalização da quali-
dade dos produtos, a Secretaria de Edu-
cação conta com o Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar, Comae. Mem-
bros do Conselho estarão presentes, no 
dia 23 de outubro, na reunião de dire-
tores de unidades escolares para falar-
em sobre as atividades e funções do Co-
mae. A presidente é Cléia Maria Inácio 

e a vice-presidente Lializ Curcio Muzzi.

O setor acompanha a trajetória dos gêneros alimentícios, desde a aquisição até a 
distribuição nas unidades educativas. É sua atribuição também incentivar a realização 
de campanhas educativas a respeito da higiene dos produtos. O COMAE avalia ainda 
a aplicação de recursos vindos do Fundo Nacional de Alimentação Escolar (FNDE).

São também integrantes do Conselho: Graciela Fernández, Michele 
de Castro, Ana Cláudia Soares, Mara Andréa Pedrozo, Giordâne Ga-
briel Kormer, José Roberto Tillman e Neuseli Maria Sardanha.

DIA 23 DE OUTUBRO COMAE 
PARTICIPA DE ENCONTROA criançada do Núcleo de Educação Infantil Doralice 

Maria Dias, na Vargem do Bom Jesus, recebeu a visita 
da contadora de histórias Mayara, do projeto Marato-
na de Contos do Sesc. A profissional narrou a “História 
meio ao contrario”, do livro da Ana Maria Machado, que 
retrata um reinado diferente em que o dia é roubado.

MARATONA DE CONTOS

Pirâmides, faraós, múmias, mitos, hieróglifos. Esses e outros 
elementos da cultura egípcia estão sendo trabalhados com as crianças 
do Núcleo de Educação Infantil vinculado à Escola Básica Municipal 
Albertina Madalena Dias, na Vargem Grande. Através do projeto “O 
Egito está aqui.”, as professoras Maria das Neves Prujansky e Ana Maria 
Dias trouxeram o país africano para dentro da unidade. As atividades 
estão sendo realizadas desde abril e se estenderão até o fim do ano. 

Pouco a pouco o Egito foi tomando forma na sala de aula. Os 
pequenos decoraram o ambiente e tiveram acesso a filmes, livros, 
músicas, danças e oficinas de culinária sobre o país. Realizaram 
atividades envolvendo hieróglifos (escrita de antigas civilizações) 
e artes plásticas e construíram pirâmides de areia e argila.

O projeto foi além dos muros da escola. Os pequenos participaram 
do desfile de abertura da gincana recreativa entre as turmas do 
primeiro ao quinto ano em comemoração a semana da criança.

O EGITO ESTÁ AQUI

Com o intuito de divulgar a cultura africana e suas diversidades, as 
professoras Franncyne e Aldanete do Grupo V e VI (5 e 6 anos) ves-
pertino do NEI João Machado da Silva, na Agronômica, apresentaram 
para as crianças o livro “Os Gêmeos do Tambor”, do autor Rogério 
Andrade Barbosa. Esta é a primeira lenda que diz respeito à África a 
ser publicada no Brasil.

Com o tema honestidade e 
justiça, o livro valoriza diferentes 
culturas, expondo a existência da 
discriminação contra os negros no 
Brasil, costumes e crenças do povo 
Massai, formado de vários grupos 
que vivem espalhados na África Ori-
ental.

LENDA AFRICANA INVADE O 
NEI JOÃO MACHADO DA SILVA

Crianças construiram Pirâmides 
e criaram fantasias

“História meio ao contrario” foi a obra 
trabalhada

Integrantes visitaram secretário

Livro trabalhado foi “Os Gêmeos 
do Tambor”
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Em comemoração ao Dia Municipal do Cidadão pela Paz, 
escolas da rede municipal realizaram atividades especiais. Na 
Creche Carlos Humberto Pederneiras Corrêa, na Agronômica, 
crianças e funcionários caminharam pela comunidade para 
transmitir mensagens de paz. Os pequenos da Creche Munici-
pal Machado de Assis, em Capoeiras, receberam rosas bran-
cas e assistiram à Dança da Paz, realizada por professores. Já 
na Escola Desdobrada Municipal Lupércio Belarmino da Silva, 
na Caieira da Barra do Sul, os pequenos apresentaram a músi-
ca “A Paz”, da banda Roupa Nova, através da linguagem de 
sinais.

DIA DO CIDADÃO PELA PAZ 
O prefeito Cesar Souza Junior e o secretário de Educação, Rodolfo 

Joaquim Pinto da Luz, deram posse aos novos integrantes do Conselho 
Municipal de Educação (CME). Os conselheiros ficarão no cargo até 2016 e 
são representantes de sete 
entidades, de um total de 15 
que compõem o órgão. Após 
a posse, Pedro Rodrigues 
da Silva foi reeleito como 
presidente, tendo com 
vice Vera Regina Simão 
Rzatki, representante das 
entidades comunitárias do 
Continente.

CME TOMA POSSE

Período de novas inscrições: 20 de outubro a 7 de novembro
Processo de seleção: 11 a 28 de novembro.
Divulgação do resultado das crianças selecionadas e lista de espera: 

10 de dezembro.
Critério: se a procura for superior à oferta de vagas, o critério de seleção 

seguirá o de menor renda per capita.
Não pode se inscrever: a criança que completar seis anos de idade até 

o dia 31 de março do ano que vem.

O cadastro deve ser realizado no endereço eletrônico: http://www.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa/

NOVAS MATRÍCULAS EM CRECHES

Rematrícula: 10 a 28 de novembro
Novas matrículas: 4 a 17 de dezembro
- Crianças que estão matriculadas e frequentando regularmente as creches 

e núcleos de educação infantil, e que vão completar seis anos de idade até 
o dia 31 de março de 2015, serão rematrículadas no 1º ano na escola básica 
ou desdobrada municipal próxima da residência.

- Os alunos do 4º ano das escolas municipais, onde não há 5º ano, serão 
rematriculados na unidade também no entorno da moradia.

O cadastro deve ser realizado no endereço eletrônico: http://www.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa/

ENSINO FUNDAMENTAL E EJA A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 
por meio do Programa Mapa das Artes e Culturas e da 
Assessoria Técnica do gabinete do secretário da Educação 
está visitando unidades da rede de ensino para divulgar o 
projeto Vamos Fazer Arte. O projeto é realizado em parceria 
com a Fundação Hassis, com a Comissão da Educação da 
Câmara de vereadores e o musico Chico Martins.
 As escolas recebem livros com obras do pintor Hassis e o CD 
“Caixinha de Música”, do músico Chico Martins e sua filha Ana 
Rosa. A distribuição do material busca divulgar o trabalho de 
artistas catarinenses. 
As Escolas Desdobradas Municipais José Jacinto Cardoso, na 
Serrinha, e Osvaldo Galupo, no Morro do Horário, e a Creche 
Municipal Rosa Maria Pires, no Centro, foram algumas das 
10 unidades já visitadas. Outras instituições da rede também 
receberão o material. 
Nas visitas, todos se juntaram para cantar o Rancho de Amor 
à Ilha, onde a Ostrilha se apresentou para os pequenos e os 
convidou para visitar a 15ª Edição da Festa Nacional da Ostra 
e Cultura Açoriana (Fenaostra), que acontececeu no Centrosul 
entre os dias 8 e 12 de outubro.

VAMOS FAZER ARTE?

Como parte do projeto “Conte outra vez”, as professoras Kátia Regina Barreto  
e Rosane Zanela, do Núcleo de Educação Infantil Ingleses, proporcionaram aos 
seus alunos a visita da vó da Chapeuzinho Vermelho. Com sua cesta recheada 
de frutas como morangos, 
bergamotas e mangas, ela 
conversou com os pequenos 
sobre a importância de uma 
alimentação saudável. Quem 
entrou na pele da personagem 
foi a professora Rosane.

PRA QUÊ ESTA CESTA TÃO GRANDE?

Houve a renovação da metade dos membros

Vó da Chapeuzinho Vermelho visita crianças
Projeto divulga o trabalho de artistas catarinenses

Creche Carlos Humberto 
Pederneiras Corrêa

E.D.M. Lupércio Belarmino da Silva

Creche Municipal Machado 
de Assis
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