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Parceria embeleza UNIDADE INFANTIL

O 
Núcleo de Educação Infantil 
João Machado da Silva virou 
referência e orgulho para os 
moradores do Morro Nova 

Trento, bairro Agronômica. A unidade 
municipal, que atende 94 crianças de 2 a 
6 anos, deu um exemplo de união após 
organizar a comunidade para revitalizar 
o muro do NEI. Tudo começou em uma 
reunião com líderes comunitários da re-
gião. A ideia apresentada pela diretora Si-
rene Costa era de melhorar a aparência do 
paredão de pedras que divide a instituição 
da rua José Gil. Com o apoio dos artistas 
Gedai e Diego, que se disponibilizaram 
para desenhar personagens, a unidade 
teve o muro pintado e tematizado.
 Primeiro foi organizado um muti-
rão para realizar uma pintura de fundo. 

O material foi adquirido com recur-
sos da creche e dos moradores. Com 
o muro em uma só cor, era hora de 
decidir o que seria desenhado pelos 
artistas. Novamente a comunidade se 
reuniu e escolheu o tema etnias e cul-
turas diferentes. 

União
	 Com	 spray	 aerosol,	 grafite	 e	 ae-
rógrafo, os personagens foram tomando 
forma, foram desenhadas crianças com 
baixa visão e cadeirantes relacionando-se 
entre elas. Gedai e Diego levaram mais 
de dois meses para pintar todo o muro 
durante	os	finais	de	semana.	Embora	não	
more na comunidade, Diego, que faz tra-
balhos de pintura em pranchas de surf, 
não cobrou pelo trabalho. “Possuo muitos 

amigos	surfistas	que	 têm	filhos	no	NEI,	
além	disso	me	sinto	gratificado	em	ajudar	
as pessoas.” 
 Para Sirene, que acompanhou de 
perto o trabalho, o movimento não só 
embelezou a unidade infantil, mas tam-
bém uniu a comunidade. Ela lembra da 
moradora Verinha, que desde o início do 
trabalho,	em	junho,	presenteava	os	artis-
tas	 com	 uma	 xícara	 de	 café.	 “Hoje	 ob-
servamos as famílias tirando até fotos, as 
crianças param e criam histórias com as 
imagens pintadas. Podemos ver uma va-
lorização	do	nosso	espaço”,	afirma.

Acesse: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Comunidade e artistas se reúnem para “transformar” NEI João Machado da Silva
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U
m total de 2.450 crianças carentes da rede municipal 
de ensino de Florianópolis poderá ter uma bela sur-
presa	no	final	do	ano.	Elas	participam	da	campanha	
“Papai Noel dos Correios 2011”, um incentivo para 

que a garotada de até 10 anos de idade escreva uma carta para o 
“bom velhinho”. Se a carta for adotada pela população, o autor 
da história relatada ganhará brinquedos, material escolar, roupas 
e guloseimas.  Não serão aceitos, porém pedidos de cestas bási-
cas, celulares, computadores, bicicletas ou qualquer artigo ele-
troeletrônico, como videogames, televisão, aparelhos de som e 
máquinas	fotográficas.	A	parceria	envolve	a	Diretoria	Regional	
dos Correios de Santa Catarina e a Secretaria Municipal de Edu-
cação da Capital. 
 As cartas, uma por criança, foram coletadas pelas institui-
ções de ensino e encaminhadas para a agência de correios da re-
gião	da	escola.	Todas	ficarão	disponíveis	para	adoção,	na	Agência	

Central da Praça XV de Novembro, no período de 5 de novem-
bro a 3 de dezembro. Os possíveis presentes serão entregues nos 
correios até o dia 8 de dezembro e repassados para as unidades 
escolares até o dia 16 de dezembro. 
 São participantes da campanha as escolas municipais Cos-
ta da Lagoa, Costa de Dentro, João Francisco Garcez, José Jacin-
to Cardoso, Jurerê, Lupércio Belarmino da Silva, Marcolino José 
Lima,	Praia	do	Forte,	Osvaldo	Galupo,	Retiro	da	Lagoa,	Adotiva	
Liberato Valentim, Anísio Teixeira, Antônio Paschoal Apóstolo, 
Donícia Maria da Costa, José Amaro Cordeiro e Mâncio Costa. 

Quase todo mundo ganha
 Em 2010, 16 mil crianças tiveram um natal com presen-
tes, em 42 municípios no Estado que integraram a campanha. No 
cômputo geral, isso implica que 96,7% das cartas foram adota-
das.  Este ano, a iniciativa atinge 53 cidades, que devem gerar 18 
mil cartas. Os correios apostam que, no mínimo, 75% dos pedi-
dos da garotada tenham êxito.  

Criançada da rede participa do “Papai Noel dos Correios”

O	objetivo	é	que	75%		dos	pedidos	sejam	atendidos.	

Divulgação	Regional	dos	Correios/SC

Alunos carentes poderão ganhar brinquedos de natal, caso suas cartas sejam adotadas pela população 

Divulgação SME

Presente
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A Prefeitura de Florianópolis está com inscrições 
abertas para concurso público em quatro áreas do 
magistério. Na Educação, há inscrições também 
para dois processos seletivos: um para ingresso de 

imediato e outro para o próximo ano letivo. 
  No concurso público, há vagas para auxiliar de sala, 
bibliotecário,	auxiliar	de	ensino	de	LIBRAS	e	professor	de	
LIBRAS.	O	período	de	inscrição	vai	até	o	dia	3	de	outubro,	
pelo endereço eletrônico: educapmf.fepese.org.br. A data da 
prova será no dia 4 de dezembro. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 3953-1032.
 No processo seletivo emergencial, a PMF está contra-
tando professor de matemática e auxiliar de ensino da Língua 
Brasileira de Sinais, Libras, para atuarem na rede municipal 
ainda em 2011. Haverá igualmente um cadastro reserva para 
professores	de	geografia,	ciências,	português,	português	e	in-
glês, inglês, artes cênicas, artes-música, artes plásticas e para 
Libras. Para detalhes, é só ligar: 3251-6111.

Próximo ano
 Visando o ano letivo de 2012, a prefeitura também 
está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai 
formar cadastro reserva para professores substitutos. São 23 
áreas à disposição dos interessados. As inscrições devem ser 
feitas até o dia 14 de outubro no site: educapmf.fepese.org.br. 
A data para a prova será no dia 27 de novembro. 
	 Há	vagas	para	profissionais	nas	áreas	de	anos	iniciais	
do ensino fundamental: artes cênicas, artes música, artes 
plásticas-visual, auxiliar de ensino de atividades de ciências, 
auxiliar de ensino de educação especial, auxiliar de ensino 
de	educação	infantil,		auxiliar	de	ensino	de	LIBRAS	(Língua	
brasileira de Sinais), auxiliar de ensino de tecnologia educa-
cional, auxiliar de ensino do ensino fundamental, ciências, 
dança, educação especial, educação física, educação infantil, 
espanhol,	 geografia,	 história,	 inglês,	LIBRAS,	matemática,	
português, português e inglês.  

Educação tem três editais abertos para contratação
Além disso, há processos seletivos para ingresso imediato e para cadastro reserva 2012

F lorianópolis agora tem o 
seu Dia da Alfabetização 
e de Educação de Jovens e 
Adultos	(EJA):	8	de	setem-

bro. A lei foi assinada recentemen-
te pelo Prefeito Dário Berger, que 
destaca que a intenção da adminis-
tração pública é ampliar e melho-
rar ainda mais o investimento na 
área, para que camadas da popula-
ção com idade mais avançada con-
tinuem tendo acesso à educação.  
A	autoria	do	projeto	é	do	vereador	
Marcos Aurélio Espíndola.
 Segundo o Chefe do Depar-
tamento da EJA Municipal da Ca-
pital, Anderson de Abreu, o setor 
possui três funções. Uma delas é a 
de agir como reparadora, satisfa-
zendo as necessidades de aprendi-
zagens dos alunos. Outra função é 
a de igualar o nível dos alunos ao 
daqueles que conseguiram concluir 
o curso em idade própria. Ander-
son de Abreu lembra também que 

a Educação de Jovens e Adultos 
funciona	ainda	como	qualificadora	
no processo permanente da educa-
ção ao longo da vida.
 Para atender o público a 
partir de 15 anos, que não está 
no ensino fundamental regular, a 
Secretaria de Educação criou 13 
Núcleos de Educação de Jovens e 
Adultos que possuem atualmente 
1.241 pessoas matriculadas. Todos 
os	 alunos	 têm	aulas	 e	 oficinas	 de	
espanhol. Existem núcleos tanto 
na Ilha de Santa Catarina, como no 
Continente. 
 Maiores informações para 
ingressar na EJA podem ser obti-
das	nos	telefones:	3251	6133/3251	
6132.

Com 13 núcleos, o município atende atualmente mais de 1.240 pessoas, a partir de 15 anos
Capital tem dia comemorativo da Educação de Jovens e Adultos

Divulgação Zeca Trindade

Aluno da EJA na Escola Básica Gentil Mathias. 
Núcleo possui 90 estudantes.
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Vagas
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Santa Catarina vai celebrar A Hora da Paz em outubro
Durante alguns minutos, várias cidades vão parar para refletir sobre os princípios de um convívio pacífico

A  Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e di-
versas entidades realizam a “Hora da Paz”. A ideia é que, 
durante pelo menos três minutos, escolas, creches e ou-
tras	instituições	parem	e	reflitam	sobre	os	princípios	da	

paz. A ação será realizada no dia 5 de outubro em três horários: dez 
da manhã, três da tarde e sete da noite. Com o apoio da Secretaria 
Estadual de Educação e da União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais	de	Educação	(Undime-SC),	o	ato	deverá	ocorrer	em	outras	
regiões de Santa Catarina.

Palácio Cruz e Sousa

 O evento possui a parceria da ONG FloripAmanhã, Câ-
mara Municipal de Florianópolis, No Drogas, Instituto Guga 
Kuerten,	União	dos	Escoteiros	do	Brasil/SC	e	CDL	de	Santa	
Catarina. Haverá uma programação diferenciada no Palácio 
Cruz e Sousa. Com início às 9h30, a atividade terá música, po-
esia e palestra, além da leitura dos princípios da cultura de paz.

O Primeiro	Concurso	de	Desenho	e	Redação	sobre	o	Avaí e Figueirense reuniu mais de 15 mil alunos do 
ensino fundamental da rede pública municipal. Os 
matriculados na sexta, sétima e oitava séries se de-

dicaram a escrever a respeito dos ti-
mes de futebol da Capital, enquan-
to	os	demais	fizeram	ilustrações.
 Como prêmio, por unidade es-
colar, a turma dos vencedores vai 
assistir a uma partida do campeo-
nato brasileiro do Leão ou do Fu-

racão do Estreito. Para um dos organizadores do concurso, profes-
sor Charles Schnorr, a iniciativa visou  incentivar aos estudantes 
a escreverem cada vez mais, assim como valorizar a cultura local 
por meio do esporte.
 A criançada do primeiro 
ao quinto ano destacaram em 
seus desenhos principalmente o 
escudo das equipes e os estádios 
de	futebol	Ressacada	e	Orlando	
Scarpelli.
 

Avaí e Figueira são temas em concurso de escolas da Capital

Evento

Times

No Palácio Cruz e Sousa haverá programação diferenciada para marcar o dia. 
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 8ª série 
Avaí:		Mariana	Alves	Peixer	(EBM	Padre	João	Alfredo	Rohr)	
 7ª série
	Avaí	:		Karolayne	Urizzi	(EBM	Acácio	Garibaldi	São	Thiago)
	Figueirense:	Alícia	Marlei	Vieira	(EBM	Acácio	Garibaldi	São	Thiago)
 6ª série 
Avaí:	Juliana	Gonçalves	(EBM	Acácio	Garibaldi	São	Thiago)

Resultado Final
 4º ano
	Avaí:	Marina	França	da	Cruz	(EBM	Osmar	Cunha)
	Figueirense:	Thainá	Santos	Araújo	(EBM	Acácio	Garibaldi	São	Thiago)
 3º ano
 Avaí: Danielly	Vieira	de	Souza	(EBM	Adotiva	Liberato	Valentim)
	Figueirense:	Aluna:	Kailane	Vargas	Beluzzo	(EBM	Mâncio	Costa)
 2º ano
Avaí:	Maria	Cristina	do	Espírito	Santo	(EBM	Lupércio	da	Silva	
Figueirense:	Shayra	Natasha	Avila	de	Pinho	(EBM	Adotiva	Liberato	
Valentim)
1º ano
Avaí:	Ana	Beatriz	da	Silva	(EBM	Adotiva	Liberato	Valentim)
Figueirense:	Aluna:	Thaís	Mendes	(EBM	Acácio	Garibaldi	São	Thiago)

Redação

 5º ano
		Avaí:		Beatriz	Maria	Bernardes	(EBM	Adotiva	Liberato	Valentim)
	Figueirense:	Larissa	de	Souza	Martins	(EBM	Mâncio	Costa)

Desenho

Mariana 
Alves Peixer 

Alícia Marlei 
Vieira


