
Educação
Boletim nº 362| Florianópolis, 22 de fevereiro de 2015 

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis | portal.pmf.sc.gov.br/entidades/

In
fo

rm
at

iv
o

 

ÁGUA PARADA, AQUI NÃO!

da

A Escola Básica Municipal Almirante 
Carvalhal, em Coqueiros, sediou a abertura 
da campanha. Os Vigilantes Mirins 
também ganharam reforços na unidade.
A criançada recebeu informações e as medidas 
que devem ser tomadas contra o agente 
transmissor de doenças como a Dengue, o 
Zika Vírus e a Chikungunya. Com cada um 
passando as informações para familiares e 
amigos, a vitória contra o mosquito fica cada 
vez mais próxima.  Ao final das atividades, 
entoaram a música   da iniciativa “Vigilante 
Mirim em ação! Água parada, aqui não!”.

REPRESENTANTE DO MEC PRESTIGIA 
CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI

O Secretário Executivo do Ministério da Educação (MEC), 
Luiz Cláudio Costa, veio de Brasília especialmente para 
acompanhar mais uma ação da campanha “A rede contra o 
mosquito”. Sediado na EBM Herondina Medeiros Zeferino, 
nos Ingleses, o evento contou com palestras e atividades 
de conscientização acerca dos perigos do Aedes Aegypti. 
Luiz Cláudio Costa parabenizou a iniciativa que conta 
com a parceria das secretarias municipais de Educação, 
Saúde e Defesa Civil. “Florianópolis é a capital que tem os 
niveladores mais altos na luta contra o mosquito”, disse.

Matheus de Oliveira e Luiza da Cruz já sabem: “Mosquito 
aqui, não!”. Os alunos, de apenas 7 anos, estão preparados 
para o combate contra o mosquito Aedes Aegypti. Eles 
foram escolhidos como porta-vozes dos Vigilantes Mirins 
da EBM Herondina Medeiros Zeferino, nos Ingleses.

VIGILANTES MIRINS
Breno Martins dos Santos, no centro da foto, representou os 
alunos dos anos finais durante a ação. Estudante do sexto ano, já 
sabia do perigo do mosquito. Ele contou já ter destruído focos do 
agente transmissor em um terreno abandonado perto de sua casa.

Luiz Cláudio reconhece que Florianópolis é a capital com os 
melhores índices na luta contra o Aedes Aegypti

Luiza e Matheus estão no segundo ano e vão passar a mensagem 
da campanha para os amigos e familiares

Secretário Executivo do MEC Luiz Cláudio, Secretário Rodolfo Pinto da Luz, 
Prefeito Cesar Souza Junior e Vigilantes Mirins

Comunidade escolar se une contra inimigo em comum



EducaçãoIn
fo

rm
at

iv
o

da

E COMEÇOU O ANO LETIVO

APOSENTADORIA 

O ano letivo de 2016 teve início da rede municipal de ensino. 
Conforme o último balanço, no ensino fundamental e núcleos 
de Educação de Jovens e Adultos, EJA, estão matriculados 
17.137 estudantes. Nas creches e núcleos de educação 
infantil irão frequentar  essas unidades em torno de  13 mil 
crianças. A rede possui 54 creches, 24 núcleos de educação 
infantil independentes e 10 núcleos de educação infantil que 
têm como sede uma escola. Das 36 escolas, 27 são básicas, 
atendendo alunos do 1º ano ao 9º ano, e nove desdobradas, 
voltadas para o 1º ano ao 5º ano.  Para a EJA, há nove núcleos.

Após 36 anos de carreira na Secretaria de Educação, Edina 
Ana Pottmaier Martins, que trabalhou por último na Diretoria de 
Administração Escolar da SME, se aposentou. Ingressou na prefeitura 
como bolsista na área de Educação Física. Chegou a ser professora  
da disciplina na EBM João Alfredo Rohr e também foi Chefe do 
antigo Departamento de Administração Escolar de 1989 a 1992.

FANTASIAS E PINTURAS NA
 VOLTA ÀS AULAS

Para dar as boas vindas aos pequenos nesse inicio de ano letivo, 
profissionais da Centro de Educação Infantil (CEI)  Nossa Senhora 
da Boa Viagem, localizado no Saco dos Limões, prepararam um 
dia de festa. O CEI recebe apoio financeiro por parte da Prefeitura 
de Florianópolis. Houve  música, balões, fantasias, pintura facial e 
penteados para a turminha.  A intenção das profissionais foi tornar 
o clima de volta às aulas  acolhedor e descontraído para todos.

Na próxima quinta-feira, 25, o Polo Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) Florianópolis, em parceria com 
a Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), 
formará mais uma turma do curso de Pedagogia na 
modalidade a distância.  A solenidade de Colação de Grau 
acontecerá às 19 horas no Teatro Pedro Ivo. Os formandos 
se juntam aos 330 acadêmicos que colaram grau no 
curso,  e aos  2300 alunos que já passaram por este 
processo do polo em união com as instituições de ensino.

PARABÉNS, FORMANDOS!

A volta às aulas na Escola Desdobrada Costa de 
Dentro também contou com atividades diferentes 
para a criançada. Na área externa da unidade, foram 
instalados uma cama elástica e um escorregador 
inflável.  A alegria estava estampada no rosto da 
garotada que se divertiu pulando e escalando 
o brinquedo para depois descer pela rampa. 

DIVERSÃO NO PRIMEIRO DIA

Cerca de 30 mil alunos voltaram às aulas 

Iniciativa foi da professora Simone Losso e da Auxiliar de Sala Sheila Costa

A turma é composta por vinte alunos

A equipe da DAE agradece a funcionária pelos serviços prestados

Um retorno diferente para a garotada
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