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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

A diversão tomou conta do Núcleo de Edu-
cação Infantil Zilda Arns (Carianos) na manhã 
de sexta-feira, 06 de maio. A comemoração 
das crianças foi pela aquisição dos novos 37 
mil e 200 brinquedos que serão distribuídos 
nas 49 creches e 23 NEIs da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Florianópolis, totali-
zando mais de R$ 700 mil em investimentos. 

As crianças tiveram a oportunidade de 

abrir as primeiras caixas de bonecas, carri-
nhos, cavalinhos, piscinas de bolinhas, que-
bra-cabeças e se divertir com as novas peru-
cas. O Secretário da Educação Rodolfo Pinto 
da Luz aproveitou para compartilhar com os 
pequenos alguns momentos de diversão. 
Nesta sexta-feira também foram entregue 
oficialmente brinquedos para a creche Jar-
dim Atlântico.

Creches comemoram aquisição de 37 
mil novos brinquedos
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 Certas pessoas têm o dom de dar 

às pequenas coisas, grandes significados.

São como o sol, a chuva, as estações... 

forças da natureza, incentivando com seu 

exemplo, dedicação e ternura o que 

de melhor existe dentro da gente.

Parabéns mãe! Parabéns 

hoje e sempre pelo teu 

dia.

Parabéns a todas as Mães

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz foi reeleito 
Presidente da Regional Sul do país da Undime, 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação, em votação que ocorreu na última 
quinta-feira, em Brasília.  A Presidência Geral 
coube à Cleusa Repulho, de São Bernardo do 
Campo (SP). Prestigiaram o evento o Ministro 
da Educação Fernando Haddad e o Presidente 
da Comissão Especial, na Câmara dos Deputa-
dos, responsável por apreciar o Plano Nacional 

de Educação, o parlamentar Gastão Vieira. Em seu discurso, o Secretário de Educação de 
Florianópolis, Pinto da Luz, fez questão de frisar a importância do Plano de destinar 10% do 
PIB para a Educação, ao invés dos 7% previstos. No Distrito Federal buscou também auxílio 
para construção de escola no Norte da Ilha.

Pinto da Luz igualmente foi empossado como membro do Comitê de Governança para a 
Prova Nacional de Concurso de Professor, nas esferas municipal e estadual.

Secretário de Educação de Florianópolis 
é reeleito para Undime do Sul do país

Pelo quarto ano consecutivo as crianças da Casa São 
José, que atende 143 crianças no Morro da Serrinha, ti-
veram a oportunidade de participar do Dia Nacional da 
Alegria. A ação é uma iniciativa do Sindicato Nacional de 
Parques e Atrações Turísticas e o objetivo é trazer para ins-
tituições que atendem crianças carentes a oportunidade 
de passarem um dia no parque de diversões.

As crianças viajaram em 3 ônibus para o parque temá-
tico Beto Carrero World, em Balneário de Penha. Divididas 
em grupos e acompanhadas dos professores da instituição, 
as crianças se divertiram nos brinquedos, zoológico e sho-
ws do parque. Além de proporcionar um dia de lazer e mui-
ta diversão, o parque também distribuiu um lanche com 
bebida gratuitamente.

A Casa São José é uma entidade sem fins lucrativosque 
atende crianças no contra-turno escolar com oficinas só-
cio-educativas. 

Casa São José participa de saída para 
Beto Carrero

Viagem a Brasília foi produditva para Pinto da Luz

Entidade atende 143 crianças do Morro da Serrinha

Foi investido mais de  R$ 700 mil em brinquedos para creches e NEIs
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Conhecer o mar de Florianópolis, ter uma educação voltada para as ativida-
des de marinha e costeira é a proposta da Escola do Mar, projeto da Secretaria 
de Educação da Capital. É nesse intuito que na quarta-feira (04/05), 45 alunos 
do terceiro ano da Escola Intendente Aricomedes da Silva (Ebias), sairam do 
trapiche de Canasvieiras para um passeio em que visualizaram as praias de 
Canasvieiras, Jurerê, Jurerê Internacional e Forte. Durante a viagem as crian-
ças aprenderam sobre aspectos da vegetação, ocupação e potencial econô-
mico com as fazendas de maricultura.

 
Durante toda a navegação são estimuladas diversas sensações e a percep-

ção do ambiente marinho e costeiro nas crianças, por meio de exemplos en-
contrados no passeio.

Estudantes da Capital fazem passeio educativo de barco

PMF vai eleger conselheiros do Regime 
Próprio de Previdência Social

Em breve serão abertas as inscrições para os inte-
ressados em se candidatar para os conselhos de Ad-
ministração e Fiscal do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) da Prefeitura de Florianópolis. O prazo 
para o registro das candidaturas será de cinco dias 
úteis contados da data da publicação do edital de 
convocação das eleições. Pelo voto serão preenchidas 
quatro vagas para o Conselho de Administração e três 
para o Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. 

As eleições serão realizadas via internet, mediante 
código individual, encaminhado aos servidores por 
meio do contracheque do mês de abril. Poderão eleger 
e ser eleitos servidores efetivos da Prefeitura de Floria-
nópolis, Instituto de Planejamento Urbano de Florianó-
polis, Câmara Municipal de Vereadores, Aposentados e 
Pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município. Informações pelo telefone: 3251-6159 
ou 3251-6151.

 A cidade ganhou o Floripa Letrada. Livros e revistas es-
tão à disposição de todos gratuitamente nos terminais de 
ônibus do projeto. Cuide, preserve essa iniciativa. Não es-
queça de que outras pessoas desejam ler a obra que você 
ainda não devolveu. A palavra deve estar em movimento.

1. Basta pegar a obra nos expositores (estantes) do TICEN, TICAN 
e TIRIO.

2. Se  desejar,  leve  o  livro  ou  a  revista  para  ler  durante  o  tra-
jeto  da  sua   viagem.

3. Você também pode levar a obra para ler em casa.

4. Após lida devolva em um dos expositores.

Você pode colaborar para aumentar o número de obras, faça do-
ações. É só ligar: (48) 3251-6100. A cidade e a cultura agradecem.

Homenagem ao Professor 
 Jaime de Andrade

Poética
De manhã escureço

De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.
A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo

O este é meu norte.

Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem

Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
– Meu tempo é quando.

Vinícius de Moraes

Nesta perspectiva de Vinicius de Moraes, de que a 
morte é uma passagem, é com pesar que informamos o 
falecimento do nosso grande colaborador, amigo, com-
panheiro, educador Jaime Andrade. Atualmente, Jaime 
estava atuando na biblioteca junto ao Departamento de 
Educação de Jovens e Adultos, na EB Silveira de Souza.

Este educador parte nos deixando um legado de pro-
fissionalismo, comprometimento e amizade!

Anderson Carlos Santos de Abreu
Chefe de Departamento de Educação Jovens e Adultos
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