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 Mais um presente nas comemorações dos 286 anos de 
Florianópolis. Foi inaugurada na quarta-feira (21/03) a Creche 
Poeta João da Cruz e Sousa, localidade de Areias, no sul da Ilha. 
A unidade, que está aberta desde o início do ano letivo, atende 
145 crianças de zero a cinco anos. O valor final da obra foi de R$ 
2 milhões 54 mil. A Prefeitura de Florianópolis contribuiu com 
R$ 1 milhão 104 mil e o Ministério da Educação com R$ 950 mil, 
por meio do Programa Pró-Infância.
 Durante o evento também foi assinada a ordem de serviço 
para reforma da Creche Maria Nair, na Fazenda do Rio Tavares. 
A unidade será contemplada com investimentos na casa de R$ 
305 mil.

 O prefeito Dário Berger e o secretário municipal de Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, assinaram a ordem de serviço para 
construção de uma nova creche em Canasvieiras, no norte da Ilha.
 A capacidade média de atendimento será de 140 crianças em período integral. O valor previsto para o empreendimento é de R$ 
1 milhão 726 mil e a empresa contratada terá 12 meses para concluir a obra.
 Esta será a quarta unidade municipal de ensino do bairro, que já possui a Escola Básica Osmar Cunha e a Creche Doralice 
Teodora Bastos. Além disso, está em fase de finalização outra escola na região.

Cruz e Sousa de braços abertos

 Até o dia 14 de abril estão abertas as inscrições para 
a primeira edição do “Prêmio Professor Nota Dez”, da 
Secretaria de Educação de Florianópolis, em colaboração 
com a Câmara Municipal de Vereadores.  Os profissionais 
da rede municipal podem se inscrever no endereço 
eletrônico: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa.  A 
premiação ocorrerá no dia 11 de maio, em sessão solene 
na sede do legislativo.  
 O evento é voltado para os professores que se 
destacaram em 2011 na melhoria da qualidade da educação. 
São aceitos trabalhos nas modalidades individual e 
coletiva.

Prêmio Professor Nota 10

Canasvieiras passará a contar com quatro    unidades municipais 
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Nova escola básica de Canasvieiras poderá atender até 720 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.
Prefeito e Secretário assinaram ordem de serviço para nova 
creche no bairro do norte da Ilha.

Maquete com o modelo da nova creche de Canasvieiras.

Ator João Batista, em cena como o poeta simbolista Cruz e Sousa.
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 Está aberto, até oito de abril, o período de pré-inscrições 
para os cursos de licenciatura na modalidade presencial, do Plano 
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – Parfor 
Presencial. Os cursos disponíveis são para primeira e segunda 
licenciatura ou formação pedagógica, de forma inteiramente 
gratuita.
 Estão sendo ofertadas mais de 20 mil vagas por Instituições 
de Ensino Superior parceiras da CAPES. Podem participar, 
exclusivamente, docentes em exercício na rede pública de educação 
básica. Informações e inscrições podem ser feitas na Plataforma 
Freire: http://freire.mec.gov.br.

CAPES abre inscrições para formação 
de professores

 A Creche Franklin Cascaes comemorou quatro anos de 
Municipalização com uma festa para a comunidade educativa. No 
evento (16/3), foi apresentado um boi de mamão de fantoches, 
pelos professores da unidade. Em seguida foi servido um lanche, 
com bolo e suco, aos presentes, no Auditório da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), na Cachoeira do Bom Jesus.
 Um marcador de páginas foi distribuído aos envolvidos 
com a creche, homenageando o historiador, professor, escritor e 
contador de causos Franklin Cascaes.

 A Prefeitura de Florianópolis realiza segunda-feira (26/03), 
a inauguração das novas instalações da Escola Básica Municipal 
José Amaro Cordeiro, no Morro das Pedras. A unidade foi 
contemplada com a ampliação e reforma geral.  Num investimento 
de recursos próprios na ordem de R$ 3 milhões 147 mil, a área do 
estabelecimento foi aumentada em quase quatro vezes, passando 
para 3 mil 458 metros quadrados.  A escola atende 340 alunos.
  Fundado em 16 de março de 1975, na ultima quinta-feira 
(22/03), a direção e alunos comemoraram os 37 anos de existência  do 
estabelecimento. O nome, José Amaro Cordeiro, é uma homenagem 
a um ativista comunitário da região, líder do movimento para que o 
Morro das Pedras contasse com uma escola.

Creche Franklin Cascaes 
comemora quatro anos de 

municipalização

Escola Municipal José Amaro Cordeiro 
está de aniversário e de cara nova

Divilgação Creche Franklin Cascaes

Divilgação Creche Franklin Cascaes
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Divilgação EBM José Amaro Cordeiro
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Funcionários e professores apagam as velinhas. 

Marcador de páginas comemorativo (E), e fantoches do boi de mamão. 

Pais e alunos participaram do evento.

Nova fachada da escola (E), e distribuição de bolo aos alunos. 


