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Crianças vivenciam 
“Arqueólogo por um dia” 

ROGERIO DA SILVA

O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville 
deu início ao projeto “Arqueólogo por um dia”, 
idealizado com o objetivo de apresentar às crianças 
os sambaquis. De forma lúdica, as crianças aprendem 
sobre a importância de preservar a história e são 
estimuladas a conhecer a arqueologia como campo 
de trabalho, utilizando ferramentas básicas utilizadas 
pelos arqueólogos, como pincéis, pás, peneiras, trena e 
luvas. O projeto acontece uma vez por mês. As escolas 
interessadas em levar os alunos, devem agendar 
diretamente com o museu, pelo telefone 3433-0114. 

 



Vacinação contra 
gripe neste sábado 

Projeto 
Um olhar 

para 
Joinville 

Envolvendo os artistas 
Hamilton Machado, 

Mário Avancini, Henrique 
Schwanke e a historiadora 

Silvia Heinzelmann, as 
escolas municipais de 
Joinville irão articular 

as disciplinas de 
história, geografia e 
arte no projeto Um 

Olhar para Joinville. 

FOTOS ROGERIO DA SILVA

Neste sábado (13/05/2017) acontece 
o dia D de vacinação contra a gripe. 

Todas as unidades básicas de 
saúde de Joinville estarão abertas 

para atender as pessoas que 
se enquadram nos grupos 

prioritários para receber a 
medicação. O atendimento 
será das 8 às 17 horas. O foco 
será apenas na vacinação.



Projeto de CEI estimula a 
arte com uso de elementos

“Mãos na terra, mãos no coração, mãos que 
fazem arte” é o nome de um projeto que está 
sendo desenvolvido no Centro de Educação 
Infantil (CEI) Miosótis, que trabalha a sensibilização 
por meio da natureza para a arte sustentável. As 
crianças vivenciam a arte ecológica e desenvolvem 
novos hábitos de preservação. O projeto foi 
premiado em 2016 pelo Prêmio Embraco de 
Ecologia, com aplicação durante 2017. Entre as 
atividades estão a confecção de tintas com terra 
e corantes retirados da natureza, como açafrão, 
colorau e café.

Consulta pública sobre Plano de 
Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
abriu consulta pública sobre o Plano Decenal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para o Decênio 
2017-2027. Cidadãos podem assim contribuir na 
versão final do documento.
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Festa do Arroz 
no domingo

O cultivo e as delícias preparadas com 
arroz serão destaque na 21ª Festa do 
Arroz, que acontece neste domingo 

(14/5), no Salão de Festas da Igreja 
Cristo Rei (Rodovia SC 413 – Rodovia 
do Arroz, Km 18), no bairro Vila Nova.

Os atletas do esporte paralímpico de Joinville 
conquistaram 46 medalhas na etapa regional Rio-Sul 
do Circuito Loterias Caixa de Atletismo e Natação: 27 na 
natação e 19 no atletismo. Os atletas têm apoio da Sesporte. 
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Paradesporto recebe  
46 medalhas 
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