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Nota Dez

As inscrições para o “Prêmio Professor Nota Dez” da SME ocorrerão de 15 de julho a 16 de agosto.
O evento é voltado para os professores que se destacaram em 2012 na melhoria da qualidade da educação, 

seja na realização de experiências educativas, inovadoras e transformadoras, seja na atuação do atendimento 
aos alunos, ou na representação dos valores da prefeitura, como respeito aos servidores, comportamento 
ético e capacidade profissional.  São aceitos trabalhos nas modalidades individual e coletiva. 

A parceria é com a Câmara de Vereadores. O Prêmio vai permitir aos professores finalistas a participação 
gratuita em eventos educacionais em território nacional. Maiores informações no site: www.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa

A Creche Marcelino Barcelos Dutra, 
da Costeira do Ribeirão da Ilha, inaugurou 
sua biblioteca. O espaço recebeu nova 
pintura e decoração. Agora as crianças 
poderão contar com o apoio de som, TV, 
DVD e microcomputador.

Na inauguração, os pequenos 
assistiram a encenação “História do 
Pescador e o seu anel perdido”. As 
crianças puderam escolher livros para 
levar para casa, aprendendo como 
funciona o empréstimo de obras na 
biblioteca.

Nova Biblioteca 

As escolas da SME participam, até 31 de 
agosto, de atividades da primeira etapa da 
IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 
Meio Ambiente. O tema deste ano é “Vamos 
Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”. 
As instituições vão elaborar um projeto 
sustentável, que deve ser posto em prática. 
Cada unidade elegerá um aluno para ser o 
delegado, que compartilhará o resultado 
do trabalho com outras escolas e com a 
comunidade. A conferência compreende as 
etapas municipal, regional e estadual, além 
da nacional. Nessa última fase, 700 jovens 
estarão juntos, em Brasília, para socializar os 
projetos e participar de oficinas temáticas.

CONFERÊNCIA DO  
MEIO AMBIENTE

III Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente, 2012.
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Festa Junina nas 
unidades

Escola Municipal Luiz Cândido da Luz.

Escola Municipal Almirante Carvalhal.

Escola Municipal Herondina Medeiros Zeferino.

NEI  Municipal Ingleses.

Escola Municipal Virgílio  Várzea. 
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Encenação “História do Pescador e o seu anel perdido”.



Na Olimpíada Brasileira 
de Matemática participaram 
as redes estadual, municipal 
e federal. A premiação 
ocorreu na Assembléia 
Legislativa do Estado de 
Santa Catarina.  

Um total de 28 alunos 
de 10 estabelecimentos 
de ensino e um núcleo 
de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), ligados à 
Secretaria de Educação 
de Florianópolis, foram 
destaques na Olimpíada 

Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (OBMEP), edição de 2012. Concorrendo com 
quase 824 mil alunos das redes estadual, municipal e federal de todo país, ganharam medalhas 
de bronze e de menção honrosa nos níveis 1 e 2. Cada nível indica o grau de dificuldade de 
problemas nas áreas de estatística, análise combinatória e probabilidade, número e operações, 
espaço e forma e álgebra.  Estavam na disputa 40 mil 770 escolas.

  Os estudantes homenageados foram: Francesco Linhares Elias, João Gabriel Taron Daniel, 
Marcelino Rogerio Fraga, Efraim Linhares Elias, Ana Guidi, Erika da Silva dos Santos, Henrique 
de Souza Cavalheiro, Stanley Miole de Oliveira, Maria Luiza Antunes Leal, Emanuella Lima 
Silveira, Felipe de Oliveira, Rafaela Ganzo, Roger Andrade de Anselmo, Iapeam Martins, 
Marina Ganzo, Bruno Garbatzki, Michel da Rocha, João Carneiro, Vitor Carneiro,  Sarah Guidi, 
Raphael Rodrigues, David Selhorst, Marcelo Francisco , João Victor, Juan de Brito,  Alexey 
Azildo, Vitoria  Ferraz e Leonardo Busnello.

São alunos das escolas José Amaro Cordeiro, Maria Tomázia Coelho, Acácio Garibaldi São 
Thiago, Osmar Cunha, Beatriz de Souza Brito Anísio Teixeira, Maria Conceição Nunes, João 
Gonçalves Pinheiro, Gentil Mathias e  Almirante Carvalhal, bem como ao núcleo da EJA Sul, 
na Costeira.

Do nível 01 participaram alunos do 6º ano e 7º ano e do nível 02 os matriculados na 8ª série.

As eleições para diretores de todas as unidades educativas estão previstas para a última semana do mês de novembro.  Há uma comissão encarregada 
de preparar uma minuta de decreto que estabelece normas para o pleito. Fazem parte dessa comissão representantes da educação infantil, educação 
fundamental e conselho municipal de educação. Há uma vaga também para o Sindicato dos Trabalhadores.  Os novos dirigentes, que serão eleitos 
diretamente, estarão à frente das unidades por três anos: de janeiro de 2014 a janeiro de 2017. O universo dos eleitores será formado por servidores 
efetivos, admitidos em caráter temporário, comissionados ou terceirizados, bem como alunos do quinto ano à oitava série. Pais ou responsáveis legais 

pelo estudante também têm direito de votar. 

RME ganha prêmio na  OBMEP

ELEIÇÕES DIRETAS É NA REDE

      
A Escola Desdobrada Municipal José Jacinto Cardoso, na 

Serrinha, participou da 1ª Mostra Infantojuvenil de Dança, no 
Teatro Álvaro de Carvalho. A coreógrafa e professora de balé 
Nathália Mazini e a bailarina Selma Bianca da Rocha, aluna 
do 5º ano, que apresentou a coreografia “Boneca de Corda”, 
estavam presentes no evento.

A oficina de dança, ministrada pela professora Nathália, faz parte do Programa Mais Educação e 
acontece às segundas-feiras na Casa São José, uma ONG que está localizada próximo à instituição de 
ensino. 

O evento no teatro teve como objetivo divulgar a cultura e proporcionar aos alunos de diversas escolas 
a oportunidade de se apresentarem. Outro foco foi valorizar e difundir o trabalho de artistas, grupos e 
companhias não profissionais de dança, enfatizando as linguagens e perspectivas de criação.

Secretário de Educação da Capital, Rodolfo Pinto da Luz, aluno formado da 
EJA, Marcelino Rogério Fraga , e o diretor do Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas da UFSC, Lício Hernanes.

Formação para 
readaptados
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Servidores podem se inscrever até o dia 5 de julho.

Teatro Álvaro de Carvalho.

Com a intenção de contribuir para a 
valorização e instrumentalização da ação 
educativa nas escolas da rede municipal de 
ensino, foi realizada  a formação: “Cotidiano 
educativo: outros lugares e possibilidades de 
atuação”. O objetivo é ampliar e qualificar 
as possibilidades de atuação profissional dos 
servidores em situação de readaptação que 
atuam nas unidades de ensino e no órgão 
Central da SME. As inscrições para outras 
oficinas continuam abertas até o dia 05 de 
julho. Ligue 2106-5918.

A inciativa é uma parceria entre a Gerência 
de Formação Permanente e o Departamento 
de Saúde e Bem Estar dos Servidores.

Selma Bianca da Rocha, aluna do 
5º ano, e a professora Nathália.

Escola da rede municipal de 
ensino participa de Mostra 

de Dança no TAC
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Plantando 
parcerias

A Secretaria de Educação de Florianópolis 
está plantando parceria para o projeto 
Educando com a Horta, que já é desenvolvido 
em 84 unidades de ensino. A partir de agora, 
a iniciativa será abastecida com espécies 
do espaço arborizado da Associação dos 
Funcionários Fiscais do Estado de Santa 
Catarina, localizado em Canasvieiras.  A 
entidade cederá gratuitamente para a prefeitura 
mudas de hortaliças, ervas medicinais, 
temperos e árvores frutíferas, utilizando, na 
produção, somente sementes orgânicas. O 
acordo foi intermediado pelo Cepagro-Centro 
de Estudos e Promoção de Grupo, outro 
parceiro do Educando com a Horta.

Brincar é fundamental para a construção da identidade 
e da autonomia das crianças, além de proporcionar o 
desenvolvimento motor, intelectual e social. É com esse 
pensamento que as crianças, de 05 e 06 anos, da Creche 
Municipal Fermínio Francisco Vieira, no Córrego 
Grande, estão participando do projeto Brincando e 
Aprendendo, coordenado pela professora Simone Losso. 
“Eles são carinhosos, atenciosos em tudo que propomos, 
aprendem com facilidade e encontram na brincadeira 
o ponto de partida para novas aventuras, conquistas e 
aprendizagens”, observa a professora. 

Através da musicalização, são trabalhadas com as 
crianças formas de expressão, como a gestual, musical, 
dramática e plástica. Pela música, as crianças aprendem 
a linguagem brasileira dos sinais - Libras, e ritmo, por 
exemplo.

Com a linguagem oral foi possível trabalhar a ampliação 
do vocabulário, saindo do abstrato, passando para o concreto: 
a escrita. Com isso, surge o letramento, quando as crianças 
entram num mundo mágico, o mundo das letras, das 
perguntas, das curiosidades. Vivenciar o brincar é poder 
trabalhar o letramento de forma divertida e significativa 
como, por exemplo, fazer as vogais com palitinhos de picolé.

Crianças aprendem brincando na Creche Fermínio

Crianças do Núcleo de Educação Infantil Doralice 
Maria Dias, localizado na Vargem Pequena, visitaram o 
Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Recebidos pelo 
funcionário Saulo, da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária, INFRAERO, os pequenos puderam observar 
de perto aviões e helicópteros da Polícia Militar e o Arcanjo, 
do Corpo de Bombeiros.

A criançada visitou, também, o departamento do Corpo 
de Bombeiros, onde receberam informações sobre os 
procedimentos a serem utilizados em caso de emergência e 
conheceram as cabines dos caminhões  de bombeiros.

Visita à INFRAERO

O Projeto Educando com a Horta Escolar atualmente beneficia 6 mil crianças da Rede Municipal de Ensino.

De forma divertida e significativa, a criançada adquire conhecimento e começa a entender o mundo.
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Os pequenos de 4 e 5 anos de idade se 
divertiram no passeio.


