
No próximo dia 6 de 
agosto acontecerá, no 
Auditório Garapuvu, no 
Centro de Cultura e Eventos 
da UFSC, a aula magna 
para os profissionais do 
Ensino Fundamental, das 
18h30 às 22h.
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Arte de Viver em Paz
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Aula Magna

Com o objetivo de que 
professores, alunos, pais e 
a comunidade compartilhem 
e vivenciem os princípios 
da Cultura de Paz, a SME 
desenvolve o seminário Arte de 
Viver em Paz. O primeiro módulo 
aconteceu nos meses de junho 
e julho. O módulo dois, “A arte 
de viver consciente”, acontece 

nos dias 4 e 11 de agosto, das 
18h às 22h, e o módulo três, “A 
arte de viver em plenitude”, será 
realizado nos dias 25 de agosto 
e 1º de setembro, ambos no NEI 
Ponta do Morro.

As palestras não são 
sequênciais e estão abertas para 
inscrições. Informações: (48) 
3251-6124 com Sueli.

Olimpíadas de Matemática
A entrega da medalha aos 

premiados da 4ª Olimpíada 
de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) da Grande 
Florianópolis ocorrerá no dia 
5 de agosto, às 15h30, no 
auditório Garapuvu, no Centro 
de Cultura e Eventos da 
UFSC. 

Na rede municipal de 
ensino de Florianópolis, 

receberam menção honrosa 
alunos das escolas Almirante 
Carvalhal, Brigadeiro Eduardo 
Gomes, Dilma Lucia dos 
Santos, Henrique Veras, João 
Gonçalves Pinheiro, Gentil 
Mathias da Silva, José Amaro 
Cordeiro, Maria Conceição 
Nunes, Osmar Cunha, Paulo 
Fontes e Acácio Garibaldi São 
Thiago.

A Fundação Cultural 
de Seara está com as 
portas abertas para o 
agendamento de visitas ao 
Museu Entomológico Fritz 
Plaumann, que reúne 80 mil 
insetos e 17 mil espécies. 
A Casa da Memória Viúva 
Nute e a Casa dos bens do 
entomólogo Fritz Plaumann 
também podem serem 
visitadas. Mais informações: 
(49) 3452-1191.

Museu

Novo dia, nova manhã, novo tempo! 
A Educação não para, é sempre re-começo!

É um processo contínuo, necessário, 
que provoca aberturas de novas oportunidades, 

de novos horizontes, 
possibilita encarar o presente 
e o futuro com determinação, 

ousadia, coragem e conhecimento.
Ah, o conhecimento! Que diferença ele faz! 

Que brilho nos olhares ele traz! 
Que esperança provoca no cidadão do mundo, 

tornando-o capaz de, a si mesmo, 
se modificar e fazer a Paz! 

E como molda ações que vão, 
na realidade do cotidiano de cada um,

influenciar e transformar!
Os educandos nos esperam: 

alguns animados, outros desiludidos, 
alguns frustrados, outros encorajados. 
Mas eles não são recipientes vazios, 

prontos para serem, 
só com informações, preenchidos.

A Educação é formativa e recíproca: 
ao educar, nos educamos, 

desconstruimos e construimos conceitos, 
abrimo-nos para vencer impossibilidades, 

destruir certezas, 
questionar o impossível em direção 

ao infinito imensurável!
Abracemos este novo re-começo! 

Unamos nossas asas e vamos voar! 
Profª Sueli Andrade 

(Poetisa das Marés) 

A todos os profissionais 
da Rede Municipal de Ensino, 

com um abraço de boas vindas 
da equipe da SME.

Vamos voar

A Plataforma Freire, criada 
pelo Ministério da Educação, 
é a porta de entrada dos 
professores da educação 
básica pública nas instituições 
públicas de ensino superior. 

As inscrições para os 
cursos de graduação no 
segundo semestre deste ano 
encerraram-se no último dia 
31. Quem perdeu o período 
de inscrições pode fazer o 
cadastro no site (http://freire.
mec.gov.br) e consultar o 
ícone previsão de oferta de 
cursos. Ali, ele encontrará a 
projeção da oferta de cursos 
até 2011.

Plataforma Freire
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Plano Municipal
O Projeto de Lei 

Complementar n° 981/2008, 
que tem como objetivo 
a aprovação do Plano 
Municipal de Educação de 
Florianópolis, terá parecer 
conclusivo após a realização 

de três audiências públicas 
na Câmara de Vereadores, 
com a presença da SME, do 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Serviço Público Municipal 
e entidades que fizeram parte 
da elaboração do plano.

Secretário de Educação e Presidente da Câmara, Márcio de Souza.
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