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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escola Públicas

No dia 30 de junho foi realizado no Auditório 
Deputada Antonieta de Barros, na Assembléia 

Legislativa, a solenidade de entrega de troféus, 
medalhas e certificados de menção honrosa aos 
premiados da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas – OBMEP 2009 da GERED 
da Grande Florianópolis e de Laguna.

Na capital, 24 alunos receberam certificados 
de menção honrosa. A OBMEP é um projeto que 
vem criando um ambiente estimulante para o 
estudo da Matemática entre alunos e professo-
res de todo o país.

Voltada para os estudantes e professores da 
escola pública, a OBMEP tem o compromisso de 
afirmar a excelência como valor maior no ensino 
público. Suas atividades vêm mostrando a impor-
tância da Matemática para o futuro dos jovens e 
para o desenvolvimento do Brasil.
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Hemilin Alves/SME

Novo Núcleo de Educação Infantil  
Uma parceria entre a Prefeitura de Florianópolis 

e a Secretaria do Patrimônio da União viabilizou, 
por parte do Governo Federal, a cessão para o 
município de um terreno de 11. 968 metros qua-
drados, na Rodovia Jorge Lacerda, na Costeira do 
Pirajubaé. No local será construída a nova sede do 
NEI Costeira. O contrato foi assinado pela Superin-
tendente do Patrimônio da União em Santa Catari-
na, Isolde Espíndola e pelo Prefeito Dário Berger. 

Desde 2005, a PMF vem fazendo uma série de 
benfeitorias na unidade. No entanto, há a necessi-
dade, conforme o Secretário de Educação Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, de aumentar o espaço do 
Núcleo de Educação Infantil (NEI) para melhor 
atender a comunidade da Costeira.  Hoje, o NEI 
atende em cinco salas um total de 175 crianças, de 
três a seis anos incompletos.

 A construção de prédio, com 1.118,76m², passará 
a abrigar 10 salas de aula, o que permitirá que sejam 
matriculadas 400 crianças em tempo parcial. No 
Nei Costeira, a Diretoria de Infraestrutura  da SME 
vai adotar um sistema de aquecimento de água 
por energia solar e, iluminação externa da unidade,  
através de energia fotovoltaica, bem como contem-
plará o núcleo de educação com equipamento para 
aproveitamento de água da chuva.  O projeto é uma 
parceria com a Secretaria de Obras do Município.

Festa da Família 
No último dia 26/06, a Creche Anjo da Guar-

da, na Trindade, realizou a 1ª Festa da Família, 
que teve como objetivo trazer os familiares para 
vivenciar junto com seus filhos o cotidiano da 
unidade, participando das oficinas de contação 
de história, de karaokê, de bonecas, de maricota 
e de fuxico em forma de flor. 

Durante o evento, houve também uma apre-
sentação do Boi-de-Mamão do Itacorubi.

Conselho Escolar
O Secretário Municipal de Educação, Rodolfo 

Joaquim Pinto da Luz, instituiu, no dia 16 de ju-
nho, o Conselho Escolar nas seguintes Unidades 
Educativas da Rede Pública de Ensino do Municí-
pio de Florianópolis: Escola Básica Adotiva Libe-
rato Valetim; E.B. Antonio Pascoal Apóstolo; E.B. 
Beatriz de Souza Brito; E.B. Brigadeiro Eduardo 
Gomes; E.B. Dilma Lúcia dos Santos; E.B. Gentil 
Mathias da Silva; E.B. Intendente Aricomedes da 
Silva; E.B. Luiz Cândido da Luz; Creche Franklin 
Cascaes; NEI Armação; NEI Carianos.

A Escola Básica Municipal João Gonçalves 
Pinheiro foi a terceira unidade educativa 
da SME a receber a Bandeira Verde, um 
estímulo aos estabelecimentos de ensino 
empenhados em melhorar o seu desempe-
nho ambiental, gestão de espaço escolar e 
sensibilização da comunidade. 

A bandeira foi dada pelo Programa Eco-
Escolas, coordenado no Brasil pelo Instituto 
Ratones. Já haviam recebido a bandeira a 
Escola Desdobrada João Francisco Garcez e a 
Escola Básica Adotiva Liberato Valentim.

Bandeira Verde

As alunas do ProJovem Urbano de Florianópolis, do 
Arco Serviços Pessoais, iniciaram a prática da ocupação 
de cabeleireiro, no salão de beleza Top Hair.  As garo-
tas já aprenderam noções de corte, lavação, escova e 
hidratação. Também terão noções de manicure, pedi-
cure, depilação e maquiagem. O Top Hair fica localiza-
do à Rua Conselheiro Mafra, nº 640. Mais detalhes no 
blog do Projovem: http://pjufloripa.blogspot.com

Alunas do ProJovem Urbano
 no salão de beleza

UAB é elogiada pelo MEC
 

O Polo UAB Florianópolis (Universidade 
Aberta do Brasil)  recebeu do Ministério da 
Educação uma excelente avaliação. Conforme o 
professor Fábio Mares, da Secretaria de Ensino 
a Distância, “o polo oferece uma estrutura de 
altíssima qualidade, totalmente aderente às 
necessidades dos cursos ministrados. Apesar 
disso, ainda está investindo na ampliação do 
mesmo, com o objetivo de obter maior inde-
pendência em relação as salas de aula utilizadas, 
bem como para oferecer maior conforto aos 
alunos portadores de necessidade especiais. 
Cabe ressaltar a alta qualidade do laboratório de 
informática, com altíssima velocidade”.
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