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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Em março, os alunos da 8ª série da Escola Maria Conceição Nu-
nes, no Rio Vermelho, realizaram uma visita de estudos ao Museu 
de Ciência e Tecnologia da PUC (Pontifícia Universidade Católica), 
em Porto Alegre. Os 25 estudantes participaram de momentos de 
curiosidade, experimentação, convívio e de muito aprendizado.

 
O Museu possui coleções científicas de destaque em diversas 

áreas, como Arqueologia, Botânica, Paleontologia e Zoologia. O 
grupo pôde observar e interagir com os conteúdos desenvolvidos 
em  ciências, geografia, matemática, música  e educação física.

A mostra foi desenvolvida por dezenas de estudantes de mestra-
do e doutorado, as pesquisas são feitas sob orientação de curado-
res e professores, utilizando a estrutura da Universidade. 
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Secretaria de Educação investe 
R$ 942 mil na Creche 

Stella Máris

Escola Maria Conceição Nunes realiza 
viagem a Porto Alegre

 A Creche Stella Máris Corrêa Carneiro, de Pon-
ta das Canas, irá passar por uma reforma geral e amplia-
ção. A obra, que está em licitação, deve ser executada 
num prazo de 10 meses, com um investimento de R$ 942 
mil. Com as melhorias a unidade poderá atender em mé-
dia mais 80 crianças além das atuais 138 matriculadas. 
Para isso serão construídas quatro novas salas. Pelo proje-
to, haverá também a edificação de dois outros banheiros.
 
 A reforma geral prevê a substituição do telha-
do, do sistema elétrico e hidráulico, de pisos e esqua-
drias.  O refeitório da creche será igualmente ampliado.

 A Stella Maris já recebeu 440 novos brinque-
dos, a exemplo de bonecas, carrinhos, cavalinhos, pis-
cinas de bolinhas e quebra-cabeças. Ainda no mês de 
junho, o parque da unidade receberá novos equipa-
mentos, como escorregador, tobogã e rampa de cordas. 

 Durante muitos anos, o tabagismo foi visto como 
um estilo de vida; hoje é reconhecido pela ciência 
como uma doença, causada pela dependência de 
uma droga: a nicotina.   Ciente dos perigos do taba-
gismo, a Secretaria Municipal de Educação de Floria-
nópolis, em parceria com a Secretaria de Saúde do 

município, através do Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor, lança 
a Campanha Escola Promotora de Saúde - 100% livre de fumaça. O projeto terá 
início nesta terça-feira, 31 de Maio, Dia Mundial de Combate ao Tabagismo.

           A ação tem o objetivo de promover aos servidores discussões e 
reflexões sobre os benefícios de conviver em áreas livres de fumo, tendo 
como base a Lei Municipal nº 8042/09, que proíbe o tabagismo em es-
paços de uso coletivo quando houver sinalizações. A campanha vai for-
necer placas em todas as unidades Educativas do Município com a frase 
“Não é permitido fumar a partir deste ponto. Área 100% livre de fumaça”.

Formação Escola promotora de Saúde

 Está ocorrendo, desde 18 de maio, a exposição 
“Quem sou eu?”, no Museu Hassis, em Florianópolis. A mos-
tra visa à troca de impressões e experiências entre os vi-
sitantes e as propositoras, em torno do ensino e da pes-
quisa em Arte. A exposição vai até o dia 19 de junho.  
 São quatro os temas explorados no catálogo da mos-
tra, de autoria de Sandra Ramalho, Rosângela Cherem, San-
dra Makowiecky, professoras do Centro de Artes da UDESC 
e Maria Helena Barbosa e Sandra Nunes, mestres em Ar-
tes Visuais pela mesma instituição. Sandra Nunes é profes-
sora de artes visuais na Escola Básica Osvaldo Machado.

Professora de artes visuais da rede faz 
trabalho de curadoria

Ainda no mês de junho, o parque da unidade receberá novos equipa-
mentos, como escorregador, tobogã e rampa de cordas.   



 No mês de maio, a Escola 

Básica Osmar Cunha, em Canas-

vieiras, participou do "III Con-

curso de Cartazes sobre Trans-

fobia, Lesbofobia e Homofobia". 

O evento foi promovido pelo 

Núcleo de Identidades de Gê-

nero e Subjetividades (NIGS) da 

UFSC e tem o objetivo de suge-

rir o debate das violências contra 

lésbicas, gays, bissexuais, traves-

tis, transexuais e transgêneros.

 O cartaz da aluna Vitó-

ria Rech foi destaque por conter 

relatos de pessoas que sofre-

ram preconceitos dentro de es-

colas. As alunas Thamires Bar-

roso e Lais Amorim receberam 

a Menção Honrosa no evento.

Escola Osmar Cunha participa de 
concurso sobre preconceito

 Na última segunda feira, na Escola 
Adotiva Liberato Valentin, na Costeira do 
Pirajubaé, ocorreu um exercício para treina-
mento em caso de emergência.  O local foi 
preparado para uma simulação de incên-
dio, envolvendo 180 crianças, 18 adultos 
e 12 Bombeiros Militares e Comunitários.

 A atividade visou a criar e aumentar o 
alerta da comunidade escolar aos possíveis 
riscos existentes na edificação e arredores. 
Outra finalidade foi destacar os cuidados com 
manuseio e utilização de materiais perigosos.

Escola de Florianópolis faz 
treinamento para caso

 de  emergência

 A Escola Básica Municipal João Gon-
çalves Pinheiro, no Rio Tavares, ligada à Se-
cretaria de Educação da Capital, implantou 
o projeto Guardiões da Energia. O objeti-
vo é conscientizar os estudantes sobre a 
importância de um planeta sustentável 
através da economia de energia elétrica. 
A iniciativa partiu da professora de Ciên-
cias Elaine Cristina Pamplona Seiffert, que 
monitora as contas de luz das famílias dos 
alunos e auxilia na economia de energia 
da escola. A professora debate maneiras 

de economizar energia com pequenos 
gestos, como apagar as luzes e aparelhos 
elétricos quando não estiverem sendo 
utilizados, e diminuir o tempo de banho. 
 
 O projeto será condecorado pelo 
Legislativo Municipal, no dia 6 de junho, 
com o Prêmio Câmara Municipal de Educa-
ção Ambiental, concedido às escolas que 
tenham desenvolvido trabalhos educati-
vos de destaque relativos à proteção, recu-
peração e preservação do meio ambiente. 

Alunos ensinam famílias a economizar 
energia na região Sul da Ilha
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 O Prefeito Dário Berger encami-
nhou para o Secretário de Desenvolvimen-
to Regional da Grande Florianópolis, Rena-
to Hinning, ofício pedindo apoio para que o 
Governo do Estado repasse o mais rápido possí-
vel a Escola Básica Celso Ramos para o município.

 A prefeitura quer transformar a unidade 
em creche. Num primeiro momento, o estabe-
lecimento irá receber as 115 crianças da Creche 
Santa Terezinha, da Prainha, e após reformas, terá 
capacidade para 500 vagas, atendendo quem está 
na fila de espera no entorno do maciço do Morro 
da Cruz. A Celso Ramos tinha sido entregue para 
a Assembleia Legislativa, mas devido à pressão 
popular, o governo estadual revogou a medida.

Dário Berger pede apoio de 
Gerente Regional para que Escola Celso  

Ramos passe para o município

Com a ação, Prefeito vai beneficiar comunidade 
do Maciço do Morro da Cruz

Divulgação/SME

Divulgação/SME

A unidade foi preparada  para uma simulação de incêndio


