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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis abriu concurso destinado aos cargos das categorias funcionais dos 
grupos docentes e especialistas em assuntos educacionais da rede municipal de ensino, e para o cargo 
de auxiliar de sala do quadro único do pessoal civil da administração.

 Há vagas para professor auxiliar de tecnologia educacional, professor de anos iniciais do ensino 
fundamental, professor de artes plásticas, professor de educação física, orientador educacional e auxiliar 
de sala do quadro civil. Para professor de artes música, professor de história e supervisor escolar, existe 
reserva técnica referente às vagas que surgirem após admissão dos aprovados no Concurso Público 
regido pelo Edital nº008/10 e durante a validade do concurso desse edital.

A inscrição deverá ser feita pelo site: http://educa2013.fepese.org.br. Os candidatos que não tiverem 
acesso à internet ou tenham alguma difi culdade poderão entrar em contato pelo telefone (48) 3953-
1032 ou pessoalmente, na sede da Fepese, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, até 9 de 
agosto. A entidade está localizada no campus da UFSC, no bairro da Trindade, em Florianópolis.

O horário de atendimento será nos dias úteis, das 8h às 18h, exceto no último dia de inscrição que 
será encerrado às 16 horas.

Concurso público para Educação

Estão abertas as inscrições, até o dia 09 de agosto, para o curso 
de pós-graduação, a distância, em Informática em Saúde. Serão 
disponibilizadas 50 vagas ao Polo da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) de Florianópolis. A especialização é resultado da parceria entre a 
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, e a Universidade Aberta 
do Brasil, UAB.

Os interessados devem fazer as inscrições no site: http://www.
portaluab.unifesp.br/, preenchendo os formulários “Inscrição” e 
“Informações Profi ssionais”.

Os candidatos devem ter formação superior na área da saúde, 
preferencialmente em Medicina, Enfermagem, Odontologia, 
Biomedicina, Psicologia, Informática, ou em curso superior que exerça 
atividade profi ssional em gestão ou administração na área.

Especialização de 
Informática em Saúde

Os servidores efetivos, substitutos e terceirizados da Secretaria Municipal 
de Educação, que tiverem interesse de tomar a vacina contra a gripe, podem 
se dirigir ao centro de saúde mais próximo. A imunização é gratuita. Os 
interessados devem apresentar o contracheque atualizado e documento de 
identifi cação com foto. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis.

A vacina é o meio mais efi caz de prevenção da infecção gripal e de suas 
complicações. De acordo com a vigilância epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, a dose é composta por três tipos de vírus, 
2 do tipo A e 1do tipo B.

Parabéns aos aprovados no curso de 
Pedagogia do Polo UAB Florianópolis!

Foi divulgada a lista dos aprovados no vestibular de inverno, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, Udesc, para o curso de Pedagogia a distância, do Polo 
UAB Florianópolis. Dos 100 aprovados, 36 são servidores da Secretaria Municipal 
de Educação da Capital. Os candidatos selecionados foram os que obtiveram as 
maiores notas nas provas subjetivas e na redação. 

Servidores da rede municipal de ensino de Florianópolis aprovados no curso de 
Pedagogia a distância:
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O pequeno Riquelme Domareski e a professora Simone Losso.

Servidores da rede municipal de ensino de Florianópolis aprovados no curso de 
Pedagogia a distância:

        1. Adriana Falcao Cavalcanti Lins
        2. Alessandra Ruiz
    3. Andrea Sousa da Silva
4. Andreia Bonella
5. Andreia Sueli Martins
6. Debora Petroski da Silva
7. Denyse Cilene Garcia
8.  Edenice Valmira Barbosa
9. Eliane Joao Alves
10. Eliane Machado Alves
11. Eliziane Mara Andretti
12. Giselli Duarte
13. Heloisa Said Munaier
14. Irani Laurentina da Silva
15. Jakeline Pires Dias
16. Janaina Back
17. Joice Sara Fernandes da Conceicao

18. Jussara Aparecida Caetano Novais
19. Lais da Costa Inacio
20. Leodiceia Correa dos Santos
21. Luciana Augusta Prado Higino da 
Silva
22. Maggie de Faria Vieira da Silva
23. Marcia Geraci da Silva
24. Maria Aparecida Joao Alves
25. Maria de Fatima Borges
26. Mariel Guimaraes Theisges
27. Marta Messias Nascimento Bueno
28. Marylice da Silva
29. Mayara Guimaraes
30. Neusa Maria Gaspar
31. Pedro Henrique Cardoso
32. Raquel Ioriatti Piran
33. Renata dos Passos Silva
34. Rosana Andretti
35. Sandra Regina dos Santos
36. Veronica Moreno Velazquez

Servidores são imunizados contra a gripe

Professoras e funcionárias da Escola Básica Municipal Anísio Teixeira.
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Crianças visitam Centro Histórico
de Florianópolis

Plantando 
consciência

Mostra educativa do NEI 
Caieira

Revitalização do ambiente estudantil

Os alunos do 3º ano da Escola 
Básica Municipal Brigadeiro 
Eduardo Gomes, no Campeche, 
conheceram o centro Histórico 
de Florianópolis. O passeio 
durou o dia inteiro.

Como estão estudando a 
história da capital, os pequenos 
identificaram os casarões 
antigos das Ruas Conselheiro 
Mafra e Felipe Schmidt.  As 
igrejas Nossa Senhora do 
Rosário, Ordem Terceira de 
São Francisco e Catedral 
Metropolitana de Florianópolis, 
o Mercado Público, o Largo 
da Alfândega e a Praça XV de 

novembro também fizeram parte do roteiro.
A criançada visitou também o Museu Histórico de Santa Catarina, o Palácio Cruz e 

Souza, e conheceram a história do local, assim como a sua importância, os detalhes da 
construção, mobília e objetos de decoração. 

Na semana do meio ambiente, 
as crianças da Creche Orlandina 
Cordeiro, no Saco Grande, 
construíram uma composteira 
para utilizar na horta escolar. 
De acordo com a supervisora 
pedagógica, Keity Pacheco 
Wernera, a atividade serviu para 
conscientizar sobre a importância 
da reciclagem, da alimentação 
saudável e do cuidado com a 
natureza. 

No ano de 2012, a instituição 
aderiu ao Programa Educando com 
a Horta Escolar, que hoje conta 
com o apoio do Centro de Estudos 
e Promoção da Agricultura de 
Grupo. A instituição faz visitas 
quinzenalmente para orientar na 

Para socializar com as famílias os projetos que as crianças 
realizam em sala, o Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Caieira da Barra do Sul promoveu sua mostra educativa. Nos 
dias da entrega das avaliações, as crianças, de um a seis anos 
de idade, organizaram suas atividades no hall de entrada da 
unidade.

Os familiares puderam apreciar os trabalhos de cada grupo, 
ampliando a socialização através de escritos, fotografi as e 
das criações dos pequenos.

Com o tema “espaço sideral”, foi realizada a noite do 
pijama, com uma festa para as crianças. A atividade foi 
desenvolvida com os grupo de quatro, cinco e seis anos. O 
cenário da mostra e jogos de luz compuseram a decoração, 
que representava o universo.

Alunos, familiares, professores e funcionários da Escola Básica Municipal 
Herondina Medeiros Zeferino, nos Ingleses, participaram do “Dia de cuidar da 
escola”. O evento teve por objetivo promover a integração da comunidade escolar 
e realizar a revitalização do ambiente. Entre as atividades, foi feito a plantio de 30 
mudas de plantas frutíferas e ornamentais, que foram doadas pelo Rotary Club, por 
intermédio de Augusto César, fi lho da professora Herondina Medeiros Zeferino. 

Os muros da instituição receberam vida nova com pinturas feitas pelos estudantes 
e as hortas, suspensas e em solo, ganharam hortaliças. A equipe de merendeiras 
da unidade preparou lanches e sucos naturais para servir a todos que colaboraram 
com os trabalhos.  

Estudantes reunidos na escadaria do Palácio Cruz e Sousa.
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Alunos pintam os muros da escola.

Apresentação sobre o estudo do solo.

Crianças construíram uma composteira.

A unidade aderiu à horta em 2012.
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Com o tema “Chapeuzinho Vermelho”, o Núcleo de Educação Infantil 
Costeira realizou o Aniversário Coletivo do mês de junho. Na semana da 
festa houve contação de histórias e ofi cinas de construção de fantoches 
de meia. Foi apresentado também teatro realizado pelas profi ssionais 
Ivete Rosane Gums Willrich (Narradora), Maria Néri (Mãe),Graziela 
Pereira(Lobo), Arline da Silveira (Chapeuzinho Vermelho), Juliana 
(Caçador) e Luzia Carvalho Ferreira (Vovó).

Aniversário Coletivo
A Escola Básica Almirante 

Carvalhal, em Coqueiros, participou 
do V Concurso de Cartazes 
sobre Homofobia, Lesbofobia, 
Transfobia e Heterossexismo 
nas Escolas, organizado pelo 
Núcleo de Identidades de Gênero 
e Subjetividades, da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

O cartaz das alunas Bárbara 
Jantara e Jenyffer Izabel de Souza, 
com o nome: Diga não à Homofobia, 
recebeu menção honrosa na categoria 
ensino fundamental. A premiação foi 
um kit bibliográfi co para o acervo da 
escola. 

Concurso de Cartazes

Manisfestações culturais 
na RME

Em meados de junho o N.E.I. Zilda Arns Neumann, no Carianos, realizou a Festa 
da Família. O evento teve como tema a cultura açoriana. Houve apresentação de 
brincadeiras, danças e músicas típicas como o Boi-de-mamão, Ciranda do Anel, 
Lagusta Laguê e o hino de Florianópolis, “Rancho de Amor à Ilha”. 

As famílias foram recepcionadas pelo casal manezinho Dona Xandoca e Senhor 
Mané e apreciaram a presença do grupo musical infantil Tac-Tic-Tum. 

A Creche Orlandina Cordeiro, no Saco Grande, realizou sua 1ª Festa 
Cultural. Juntamente com a festa junina, expôs as culturas que estão presentes na 
comunidade educativa. Na comemoração houve a tradicional quadrilha e painéis 
que representavam parte da cultura local, como a Festa do Divino e a pesca.

O N.E.I. São João Batista, no Rio Vermelho, realizou sua festa Julina. 
A comemoração envolveu as crianças, as famílias, os funcionários da 
instituição e a comunidade. 

Com o objetivo de manter os hábitos saudáveis, bem como promover 
uma educação ambiental, foi servido suco natural, caldo de cana e sanduíche 
natural, além de comidas típicas. Os pais dos pequenos contribuíram 
com o meio ambiente, trazendo canecas e evitando a utilização de copos 
descartáveis.

A comunidade teve a oportunidade de prestigiar as apresentações das 
crianças e o boi de mamão do bairro, fortalecendo a tradição cultural.

A festa julina do Núcleo de Educação Infantil Doralice Maria Dias, na Vargem 
do Bom Jesus, foi aberta ao público. Houve a apresentação do casamento na roça 
realizado pelas funcionárias da unidade, boi-de-mamão, danças e muita alegria. 
O sinhozinho e a sinhazinha também participaram da folia.

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
.B

.M
. A

lm
ira

nt
e 

C
ar

va
lh

al

D
ivulgação: N

.E.I. C
osteira

D
iv

ul
ga

çã
o:

 N
.E

.I.
 D

or
al

ic
e 

M
ar

ia
 D

ia
s

D
ivulgação: N

.E.I. São João B
atista

D
ivulgação: C

reche O
rlandina C

ordeiro

D
iv

ul
ga

çã
o:

 N
.E

.I 
Zi

ld
a A

rn
s N

eu
m

an
n

Profissionais  representaram a história “Chapeuzinho Vermelho”.

 Professora Rosilane Mary e a 
aluna Bárbara Jantara. 


