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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Inscrições para vagas em Creches e NEIs
A Secretaria Municipal 

de Educação de Florianó-
polis definiu o período de 
16 a 24 de novembro para 
novas inscrições de crian-
ças em creches e núcleos 
de educação infantil, os 
NEIs. Por sua vez, quem já 
freqüenta uma unidade de 
educação infantil, terá a 
matrícula renovada auto-
maticamente.

 No ato de nova inscri-
ção, deverá ser apresenta-
do o original e fotocópia 

da certidão de nascimento 
da criança, e cartão de 
vacina, além de carteira 
de trabalho ou contra-
cheque, comprovante de 
residência e CPF dos pais. 
No caso de crianças que 
vivem com responsáveis, 
há necessidade da apre-
sentação de uma decla-
ração de guarda, emitida 
pelo juizado da Infância e 
Juventude e protocolo do 
visto de permanência para 
as famílias estrangeiras.
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Alunos viram poetas e cronistas

Rematrículas Matrículas Seleção das no-
vas inscrições Resultado Segunda etapa

das matrículas

Automáticas De 16 a 24/11 A partir de 6/12 15/12 A partir de 
21/02/2011

Poema, memória, crônica e artigo de opinião são 
categorias da Olimpíada da Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro, que teve a sua etapa muni-
cipal encerrada. Com o tema “O lugar onde vivo”, 
o objetivo foi permitir aos estudantes do ensino 
fundamental e ensino médio resgatar histórias, 
estreitar vínculos com a comunidade e aprofun-
dar o conhecimento sobre a cidade onde vivem. 
 
Os selecionados em Florianópolis foram premia-
dos dia1º de outubro. Os alunos ligados à prefei-
tura de Florianópolis são destaques ao consegui-
rem todas as vagas do ensino fundamental para 
a etapa estadual da olimpíada. Os estudantes 
ganharam como prêmio livros e um DVD com os 
textos selecionados.

Na sexta-feira, dia 15, a SME, em parceria com o Ministério da Educação, estará entregan-
do Laptops, do modelo Classmate, para os alunos da Escola Básica Municipal Vitor Miguel, 
localizada em Itacorubi. A solenidade irá ocorrer a partir das 14 horas. O programa UCA, Um 
computador por Aluno, irá beneficiar 316 estudantes, além de 35 profissionais de Educação 
da unidade. O equipamento terá fins pedagógicos.
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Crianças da creche Celso Pamplona

No dia 25 de setembro, o NEI vinculado à Escola Desdo-
brada Costa de Dentro, realizou a XI Gincana Ecológica e 
Cultural. O evento, que acontece todos os anos, teve, em 
2010, a África como tema. 
Muitas atividades foram apresentadas, entre elas a dra-
matização de contos africanos, brincadeiras originárias 
daquele continente e a coloração dos muros da escola, 
de acordo com o assunto. Além disso, foram servidos 
pratos típicos da África, tais como tapioca doce e salga-
da, Unmqgusho, que é um prato feito de feijão e canjica. 
Outra iguaria oferecida foram os Sonhos de São Tomé e 
Príncipe, conhecidos como bolinhos de banana.

NEI da Capital apresenta XI Gincana 
Ecológica e Cultural sobre a África

Classificados
Na categoria Poemas, os classificados são Luís Eduardo Bernardes 
(EBM João Alfredo Rohr) e Selmo da Silva Mendes Júnior (EBM 
Osvaldo Machado) e, em Memórias, Jhonathan Ditemar dos Santos 
(EBM Paulo Fontes) e Lorena Beata Morais (EBM Dilma Lúcia dos 
Santos). Na parte de Crônicas , os agraciados foram Bárbara Conti 
Viggânigo (EBM João Alfredo Rohr) e Kelwin de Souza (EBM Profes-
sor Anísio Teixeira). No Artigo de Opinião, quem ficou com a vaga 
foi Ariane Cláudia Alves da Silva, da Escola Básica Estadual Lauro 
Müller. 

 
Crianças entre dois e três anos 
estão tendo a oportunidade de 
vivenciar o mundo circense. De-
senvolvido na Creche Municipal 
Monteiro Lobato, no bairro Ca-
rianos, o projeto quer despertar 
os pequenos para essa arte, jun-
tamente com seus personagens 
e acessórios. “A Magia do Circo” 
está sob a responsabilidade das 
professoras Juliana Leal, Angelita 
Naibert e Georgia Barros.   

Crianças da creche Celso Pamplona

Crianças da Monteiro Lobato com a professora Juliana

Selmo, Kelwin, Lorena, Ariane, Luís e Bárbara

Jhonathan dos Santos


