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MESC PRESENTE NA SEMANA DO PROFESSOR

 A tenda armada à Rua Felipe 
Schmidt, com banners, placas e movi-
mentação constante chamam a aten-
ção dos que passam pelo local. Os or-
ganizadores da Semana do Professor 
nos contam que os banners com foto-
grafias do Museu da Escola Catarin
ense emocionaram muita gente, que 
atraídos pelas fotos antigas, pararam 
para conversar e compartilhar lem-
branças.
    A Associação Catarinense de Pro-
fessores criou o evento este ano, para 
comemorar o Dia do Professor e 
chamar a atenção da sociedade para 
essa profissão tão essencial na vida 
de todos. Está sendo um sucesso, 
com apresentações culturais variadas 
porpor todo o Estado e culminando com 
um grande evento na cidade de Itajai. 
Para quem estiver no centro de Flori-
anópolis, a programação de hoje 
começou às 9h com o grupo de 
dança afro do Colégio Aderbal 
Ramos da Silva, e à tarde segue com 
apresentação do coral da Escola 
Lauro Muller às 14h, encerrando com 
caminhada ao som da banda da E.E.B. 

Idelfonso Linhares, que vai percorrer 
as ruas do centro a partir das 15h30.
DuranteDurante a semana, já passaram pela 
tenda armada na Rua Felipe Schmidt 
a banda e o grupo de dança de rua do 
IEE e a Escola Básica Henrique Sto-
dieck, comemorando seus 100 anos 
de fundação.

   A associação conta com mais de 15 
mil associados em todo Estado, todos 
da rede pública estadual. 
Este ano estão completando 63 anos 
de fundação. 
      O tipo de atendimento prestado vai 
do jurídico ao lazer, oferecendo apoio 
aos associados com uma sede no 
centro, outra na praia de Canasvieiras 
e uma pousada e camping na Praia de 
Fora em Palhoça. Além da Casa do 
Professor, que serve de pouso na rua 
FerreiraFerreira Lima, também no centro da 
capital.
   Para maiores informações sobre a 
associação e a Semana do Professor, 
entrar em contato pelo telefone (48) 
3224-9393.


