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Educação Ambiental Integração Junina
nas Escolas

A Integração Junina consiste em uma apresentação junina
de cada escola e tem como principal objetivo proporcionar
a integração das escolas do município com a realização de
atividade cultural, valorizando a cultura do povo.
Participaram as escolas Coronel Antônio Lehmkuhl, Escola
Municipal Santa Cruz da Figueira, Escola Municipal Fazenda
Ressurreição e Escola Municipal José Loffi.

Águas Mornas sediou
Festival de Dança

Participaram do evento cerca de 200 estudantes, de nove
municípios catarinenses englobando 11 escolas e seis
Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs). O Festival
de Dança Escolar Mário de Andrade é uma promoção da
Fundação catarinense de Esporte (Fesporte) em parcerias
com as SDRs e prefeituras. O festival foi realizado em quatro
etapas: a Sul, em Águas Mornas; a Leste Norte, realizada em
Ibirama, a Centro Oeste, em Iporã do Oeste e a Oeste, em Itá.

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a
EPAGRI e com as escolas proporcionou aos alunos das
escolas municipais, estaduais e aos grupos de mães das
comunidades de Santa Cruz da Figueira e Vargem Grande,
visitas ao Centro de Triagem dos Resíduos Sólidos de Águas
Mornas.
Os técnicos da EPAGRI e do projeto microbacias
acompanharam todas as visitas e explicaram a forma que
os resíduos chegam ao Centro de Triagem, as condições
de trabalho do pessoal e o destino que é dado aos resíduos.
Esse é um projeto que culminou com a “V FEIRA DO MEIO
AMBIENTE E III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL”.
O evento envolveu toda a comunidade escolar e várias
entidades do município.

150 anos de Teresópolis
O evento foi um sucesso. A comunidade toda participou, superando as expectativas da comissão organizadora, que recebeu
inúmeros elogios.  Toda a programação estava de muito bom gosto. Os grupos de danças folclóricas alemãs de São Bonifácio
e de São Pedro de Alcântara abrilhantaram a festa e, a encenação do grupo de jovens de Teresópolis emocionou a todos que
estavam presentes, com uma apresentação que contava a história dos imigrantes, desde a chegada à Colônia Teresópolis e todo
o sofrimento e a superação dos desafios a eles impostos. O lançamento do filme “Águas Mornas: Conhecer para Amar” deixou
todos os aguasmornenses orgulhosos de sua origem e do trabalho desempenhado pelos alunos e professores da Escola de
Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi, de Vargem Grande. A atração principal ficou por conta da apresentação da Ópera
“O Imigrante” que deixou a todos exaltados com o espetáculo. Foram aproximadamente 80 atores e quase 2 horas de encenação
que, com toda certeza, foi a maior e mais bela apresentação cultural que Águas Mornas já viu até hoje. E para terminar esse dia,
um baile com músicas Alemãs abrilhantado pela banda “Haus Musikanten”, fez o povo dançar muito. A música “Herr Schimid”
fez com que todos dançassem a mesma coreografia. O baile foi até de madrugada acompanhado de muito chopp e aperitivos de
boa qualidade.

Numa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Águas Mornas aconteceu nos dias 22 á 26 de novembro de 2010, um curso intensivo de
aperfeiçoamento para os Conselheiros Tutelares dos municípios de: Águas Mornas,
Rancho Queimado, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara, ministrado pelo Professor
Osmar Detmmer, especialista na área da criança e do adolescente em Santa Catarina.
O curso foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Águas Mornas e teve como
tema principal “As verdadeiras atribuições do Conselho Tutelar”.

Capacitação
Conselho Tutelar

Capacitação das Voluntárias
dos Grupos de Idosos

A Prefeitura de Águas Mornas através do Setor de Programas Sociais da Secretaria
Municipal de Educação ofereceu um curso de aperfeiçoamento para as voluntárias que
atuam junto aos nove grupos de convivência para a Terceira Idade no último dia 21 de
outubro. O curso foi ministrado pela Professora Célia Kuertem Ribeiro, do NETI – Núcleo
de Estudos da Terceira Idade da UFSC.
Numa tarde descontraída foi oportunizado ao Grupo de Voluntárias um momento ímpar de
preparação para o atendimento á terceira idade, e também de valorização pessoal, por
conta do trabalho exemplar que esse grupo vem realizando junto aos idosos do município.

Festa em comemoração ao Dia do Idoso
Visando oferecer um dia
dedicado a 3ª idade a Prefeitura
Municipal de Águas Mornas
promoveu no último dia 09 de
outubro (sábado), no Salão da
Igreja Sagrado Coração de Jesus
em Águas Mornas uma festa que
reuniu os integrantes dos 9
grupos de convivência para a
Terceira Idade do município

Festa Junina da
Terceira Idade

A festa junina dos
idosos que
freqüentam os
Nove Grupos de
Convivência para
a Terceira Idade do
Município realizada
pela Prefeitura
Municipal de
Águas Mornas,
aconteceu no dia
28 de julho na
comunidade de
Teresópolis e
contou com a
presença de cerca
de 300 idosos.

Lançado Plano
Local de Habitação

Funcionário Público Valorizado

Foi realizado no mês de dezembro de 2010, mais uma festa de confraternização
e final de ano em prol do Funcionalismo Público Municipal. A prefeitura realiza
este evento para em forma de agradecimento ao empenho de todos no ano que
se passou.

No dia 18 de outubro foi realizado o lançamento do
Plano Local de Habitação de Interesse Social em Águas
Mornas coordenado pelo Setor de Programas Sociais
da Secretaria Municipal de Educação do município.
Este Plano vai indicar as necessidades habitacionais
do município e é critério para que os municípios possam
acessar recursos na área da política pública de
habitação. Este Plano será feito de forma participativa
através de audiências públicas que envolverão toda a
comunidade.
Na ocasião também foram apresentados os Programas
Habitacionais que a Prefeitura Municipal pretende
desenvolver na área urbana do município e que estão
disponíveis para município com menos de 50.000
habitantes.
Por decisão dos presentes o Programa que será
desenvolvido será o PROGRAMA CREDITO
SOLIDÁRIO.


