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A bióloga Carolina 
Loch dos Santos, que é 
professora de Ciências 
da EJA, teve um artigo 
cientifico publicado no 
periódico Biodiversity 
and Conservation, o que 
também resultou em uma 
matéria na BBC Earth News 
em agosto deste ano. 

O trabalho é um estudo 
sobre a mortalidade de 
golfinhos da Amazônia e 

foi realizado durante nove 
meses, em uma viagem 
feita em 2005, quando 
Carolina cursava biologia 
na UFSC. No artigo, 
assinado em parceria com o 
professor e coordenador do 
Laboratório de Mamíferos 
Aquáticos Paulo Cezar 
Simões Lopes, a professora 
fala sobre os ataques feitos 
por pescadores a golfinhos 
da bacia do Rio Amazonas. 

Professora é destaque
Como produto final de uma 

pesquisa feita pelo projeto 
“Plantar e Colher – Um jeito 
de Aprender”, desenvolvido 
na EBM Dilma Lúcia dos 
Santos (Armação), realizou 
recentemente uma oficina de 
arte culinária com as cozinheiras 
da unidade educativa, com o 
objetivo de introduzir esse tipo 
de alimento na merenda escolar.

As receitas utilizaram 
grãos germinados, que são 
pobres em calorias e ricos em 
vitaminas A e C, vitaminas do 
complexo B, vitamina E, ferro e 
proteínas.

Arte culinária
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Estudo sobre golfinhos foi matéria na BBC

A SME fará, até o dia 27 
de outubro, as rematrículas 
em creches e núcleos de 
educação infantil, os NEIs. As 
novas inscrições vão ocorrer 
de 3 a 13 de novembro e os 
pais ou responsáveis deverão 
apresentar, em original e 
fotocópia, a certidão de 
nascimento da criança, cartão 
de vacina, carteira de trabalho, 
contracheque, comprovante 

de residência e CPF. 
No caso de crianças que 

vivem com responsáveis, há 
necessidade da apresentação 
de uma declaração de guarda, 
emitida pelo Juizado da Infância 
e Juventude e protocolo do 
visto de permanência para as 
famílias estrangeiras.

O critério de seleção para 
novas inscrições seguirá o de 
menor renda per capita.

Matrículas em creches
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O Ministério da Educação 
(MEC) decidiu alterar a data de 
realização da Prova Brasil que 
mede o desempenho em língua 
portuguesa e matemática de 
estudantes da 4ª e 8ª séries (5º 
e 9º anos) de escolas públicas, 
prevista inicialmente para o pe-
ríodo de 19 a 30 deste mês. 

O exame será realizado entre 
9 e 27 de novembro, em todas as 
escolas públicas localizadas em 
áreas urbanas, com mais de 20 
alunos em cada série.

Prova Brasil

A segunda etapa nacional 
da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) está 
marcada para o dia 24 de 
outubro. 

A olimpíada é dirigida aos 
alunos de 5ª à 8ª série do 
Ensino Fundamental e aos 
alunos do Ensino Médio das 
escolas públicas municipais, 
estaduais e federais.

Olimpíada

Conheça 
a SME
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A Diretoria de Infraes-
trutura é responsável pela 
manutenção e expansão da 
estrutura física das unidades 
educativas da rede. 

A Gerência de Projetos e 
Obras Escolares tem como 
funções o planejamento e o 
acompanhamento das obras 
de construção, ampliação e 
reforma dos prédios esco-
lares, encaminhamento dos 
processos de desapropria-
ção de terrenos, elaboração 

de projetos e orçamentos 
de obras e gerenciamento 
e fiscalização das obras em 
execução.

Já a Gerência de Manu-
tenção atua na realização 
de reparos, pequenas obras 
e intervenções de médio 
porte. Faz acompanhamen-
to dos contratos de capina, 
limpeza de caixa d’ água e 
fossa, dedetização e desrati-
zação, reposição de vidros e 
instalação de grades.

Diretoria de
Insfraestrustura


