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No embalo da música, muitos professores despertam a atenção das 
crianças, conseguindo melhorar seu ritmo de aprendizado. Pensando 
nisso, professoras da Creche Poeta Cruz e Sousa, do bairro Areias do 
Campeche, promoveram duas apresentações musicais na unidade com 
o Quinteto SambaAí (agosto) e o Grupo Dazaranha (setembro).

As performances fazem parte do projeto “ A música como 
elemento socializador na compreensão da diversidade humana”.

A iniciativa é desenvolvida pelas educadoras Scheila Xavier 
Silveira, Adriana Luiz Luiz, Andresa da Cunha e Fernanda de Oliveira. 
O público são as crianças de três a quatro anos. 

A Creche Anna Spyrios 
Dimatos, localizada no bairro 
Tapera, sul da Ilha, também marcou 
presença na sétima edição do 
EcoFestival.

Os pequenos artistas foram 
as crianças da unidade, entre cinco 
e seis anos de idade, que além de 
prestigiar os trabalhos socializados 
por outras unidades de ensino da 
Rede Pública Municipal, realizaram 

apresentações artístico-culturais 
de danças folclóricas, como a “A 
Ciranda do Anel” e o forró “Pé de 
Serra”.

As apresentações fizeram 
parte do projeto “Volta e meia 
vamos dar”, desenvolvido por 
professores da instituição. A 
iniciativa tem como eixo central 
promover a identidade cultural e a 
arte por intermédio da dança. 

Identidade Cultural

O Quinteto SambaAí animou a criançada. 
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Roda de música Começam as novas inscrições para 
Creches e NEIs 

Foi fixado o período de 29 de outubro a 14 de novembro para as novas 
inscrições de crianças em creches ou núcleos de educação infantil da rede. O 
resultado dos selecionados e a lista de espera serão divulgados no dia 10 de 
dezembro. Quem frequentar regularmente uma unidade de educação infantil até 
o final de 2012 estará automaticamente rematriculado para o próximo ano letivo.

Com original e fotocópia, osw documentos necessários para as inscrições são:
1 – Certidão de nascimento da criança;2 – Cartão de vacina da criança atualizado ou a justificativa médica;3 – Carteira de Trabalho ou contracheque atualizados dos pais ou responsáveis;

4 – Extrato bancário atualizado, constando o valor do benefício Bolsa Família;
5 – Comprovante de residência atualizado dos pais e/ou responsáveis (fatura de água, energia elétrica, contrato de aluguel e/ou declaração do agente de saúde, entre outros); 6 – CPF dos pais ou responsáveis; 7 – Apresentação do protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras; 8 – Apresentação de declaração de guarda, para as crianças que convivem com responsáveis, emitida pelo Juizado da Infância e Juventude.

 Engajada na campanha da Se-
mana da Cultura de Paz, coordenada 
pela Secretaria de Educação da capi-
tal, a Creche Vicentina Maria da Cos-
ta Laurindo promoveu ações e ativi-
dades comemorativas para celebrar a 
data. 
 Cartazes foram distribuídos 

pela unidade, retratando os benefícios 
do abraço, e professores, funcionári-
os e crianças, vestidos de branco e de 
mãos dadas, retrataram simbolica-
mente esse gesto ao redor da creche. 
Além disso, conforme os mandamen-
tos da Cultura de Paz,  houve o plan-
tio de mudas de flores na instituição.
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Ações de Paz

Creche Joaquina Maria Peres
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Um ano de“Purinho”
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 A Diretoria de Educação 
Continuada da SME realizará, 
nos dias 25 e 26 de outubro, 
o “1º Seminário Mídia e 
Leitura: mediações na Escola”, 
no Centro de Educação 
Continuada, centro da cidade. 
O evento pretende socializar 
as práticas pedagógicas 
dos educadores da Rede 
Pública Municipal, voltadas 
à literatura infanto- juvenil e 

às novas formas de produção 
da linguagem, em diferentes 
mídias, a partir dos encontros 
de formação promovidos pelo 
Clube da Leitura, Núcleo 
Tecnológico Municipal (NTM) 
e Departamento de Bibliotecas 
Escolares e Comunitárias 
(DEBEC). O encontro terá 
palestrantes e mediadores 
convidados. Mais informações 
no telefone 2106-5909.
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Diversão e conhecimento.

 Um momento repleto de 
diversão e conhecimento. Assim 
foi a visita das crianças da creche 
Vila Cachoeira à exposição 
“Gigantes da Era do Gelo”, no 
BeiraMar Shopping.
 A saída de estudos foi 
motivada pelos projetos “Dino”, 

que estuda as diversas espécies 
do período pré-histórico, e 
“Descobrindo os Mares”, que 
aborda o ambiente marinho, 
suas principais características, 
mudanças ao longo da história e a 
importância de sua preservação.

Crianças visitam 
exposição glacial

 As crianças do Grupo 5 da Creche Joaquina Maria Peres, 
Itacorubi, estão aprendendo LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 
O interesse surgiu a partir do projeto sobre os sentidos. Nele, as 
professoras Angelina Correa e Daniela Kalfeltz desenvolveram 
diversas atividades promovendo a percepção do tato, olfato, 
audição, paladar e visão. 
 As profissionais falaram sobre inclusão, pessoas que têm 
alguns sentidos mais apurados e a respeito àqueles que possuem 
alguma deficiência. As crianças também receberam a visita de 
Heloísa, intérprete de LIBRAS, e fizeram uma apresentação musical 
na linguagem de sinais para seus familiares.

LIBRAS para os pequenos

 O mascote “Purinho”, da Campanha “Escola Promotora de 
Saúde – Área 100% Livre de Fumaça”, promovida pela Secretaria de 
Educação de Florianópolis, comemora 1 ano. Para celebrar o momento, 
as unidades de ensino são convidadas a relatar as boas experiências 
ocorridas com a iniciativa. É só escrever para o endereço eletrônico: 
prosabes@pmf.sc.gov.br.
 Algumas histórias selecionadas serão divulgadas para toda a 
rede pública municipal.
 O nome do personagem foi sugerido por estudantes e professores 
e escolhido por votação popular. A vencedora foi a aluna Larissa 
Cristina de Amorim, 9 anos, da Escola Básica Batista Pereira. 
 A campanha “Escola Promotora de Saúde”, que iniciou no 
Dia Mundial de Combate ao Tabagismo de 2010, tem como objetivo 
promover discussões e reflexões sobre os benefícios de conviver em 
áreas livres de fumo, baseando-se na Lei Municipal, que proíbe o 
tabagismo em espaços de uso coletivo quando houver sinalizações. 

Creche Joel Rogério de Freitas
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