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Congresso da Educação Básica reúne 
cerca de três mil pessoas

      Na última semana, entre os dias 7 e 9 de fevereiro ocorreu o “Congresso 
de Educação Básica: aprendizagem em contexto” (COEB). Realizado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, o evento reuniu cerca de três mil represen-
tantes de diversas regiões do Estado, no Centro de Convenções Centrosul.
  Na programação, a palestra “Inclusão e Diferenças”, da pedagoga Ma-
ria Terezinha da Consolação, chamou a atenção dos docentes, mos-
trando a importância de respeitar as diferenças dos alunos. Outra te-
mática que recebeu destaque foi a conferência “Desenvolvimento 
Humano e Aprendizagem”, ministrada pelo professor espanhol Jorge Larrosa.

       Localizada no Rio Vermelho, a nova creche  da SME é a Lausimar Maria 

Laus, que possui 10 salas para atender 170 crianças em tempo integral. O 

investimento dos cofres públicos foi de R$ 1 milhão 700 mil.  Para o segundo 

semestre estará concluída a Creche Areias do Campeche, que dará assistên-

cia a 120 crianças, em 8 salas. Outra novidade neste segmento diz respei-

to ao aumento do número de núcleos de educação infantil vinculados, ou 

seja, ligados a uma unidade do ensino fundamental. São agora nove Neis. 

A Escola Anísio Teixeira tem capacidade para atender 75 crianças e a Esco-

la José Amaro Cordeiro está apta para receber matrículas de 25 crianças. 

       Em execução estão as reformas das creches Bem-te vi, Firmino Francisco 

Vieira, Irmão Celso, Monsenhor Hobold e o Nei Santo Antônio de Pádua.

Creche é concluída no Rio Vermelho

       Na segunda-feira (14), 
28 mil matriculados, entre 
crianças, jovens e adultos, 
iniciaram as aulas na rede 
municipal de ensino de Flo-
rianópolis. Na área de educa-
ção infantil, a estrutura da Se-
cretaria de Educação passa a 
contar com mais uma nova 
creche e outra será inaugu-
rada até o mês de setembro. 

Uma série de obras está em execução, a exemplo da construção de duas 
escolas, assim como há uma lista de empreendimentos em licitação. A pre-
feitura tem sob o seu comando 36 escolas, 49 creches, 32 núcleos de edu-
cação infantil (NEI’s) e 13 núcleos de Educação de Jovens e Adultos (Eja).

Começam as aulas na Rede Municipal de Ensino
Divulgação/Zeca Trindade

Divulgação/SME

Duas escolas estão sendo construídas na Capital
        Estão em andamento as construção de duas novas escolas no Norte da 
Ilha. A Escola de Ingleses será responsável por quase 1.700 alunos, divididos 
em 24 salas. O valor aplicado na obra é de mais de R$ 5 milhões. A Escola de 
Canasvieiras poderá matricular 840 alunos, distribuídos em 12 salas, numa 
injeção financeira de R$ 3 milhões 322 mil. Mais 12 estabelecimentos do 
ensino fundamental passam por melhorias, como reformas e ampliações.

Professores de creche de Florianópolis recebem 
palestra motivacional

       A palestra motivacional “Construindo para ser Feliz”, foi apre-
sentada na última quinta-feira (10), para 22 educadores da Cre-
che conveniada Nossa Senhora da Boa Viagem, no Saco dos Li-
mões e na sexta-feira (11), na Creche Irmã Scheilla, no Campeche. 
De acordo com a ministrante, a coordenadora do programa “Edu-
cação para a Cultura de Paz” da RME, Sueli Andrade, a apresen-
tação tem por objetivo estimular a busca do bem estar pessoal e 
de relações interpessoais harmoniosas no ambiente de Trabalho. 
  Os principais temas abordados foram as estratégias para 
o autoconhecimento e o paradigma da cultura de paz.

Nova creche tem capacidade para 170 crianças

28 mil alunos voltam às aulas

Evento ocorreu entre os dias 7 e 9 de fevereiro
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