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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

A edição da Revista Nova Escola ,de setem-
bro desse ano, traz uma reportagem sobre 
a creche Idalina Ochôa, no bairro Carianos. A 
matéria trata da atividade que as professoras 
da unidade realizaram com crianças de cinco 
anos, criando jogos de alvo, como o boliche, 
com materiais reciclados. 

A idealização das brincadeiras partiu do 
projeto “Conscientização Ambiental- água 
para todos”. As crianças participaram de todo 
o processo de construção e criação de regras 
do jogo. “Elas se sentem protagonistas do tra-
balho e reconhecem os cuidados que tiveram”, 
conta a professora Cristiane Ferreira da Silva.

A Escola Desdobrada Osvaldo Galupo-Nei 
Morro do Horácio, por meio do projeto “Clube 
da Leitura: a gente catarinense em foco”, reali-
zou atividades com o livro Pomar de Brinque-
dos, da autora Eloí Bocheco. Entre as atividades, 
as crianças degustaram frutas que fazem parte 

do conteúdo do livro estudado.
Segundo a bibliotecária Sandra Regina Fontes, 

articuladora do Projeto Clube da Leitura nessa 
escola, além da mesa de frutas, foram desenvol-
vidas várias ações, como declamação, ilustração 
e produção de poemas por parte dos alunos.

Creche da SME na Revista 
Nova Escola

A Escola do Mar, ligada à Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis, firmou parceria 
com a empresa Brasil 1, organizadora da 4ª Etapa 
do Circuito Brasileiro Profissional do SURF. Du-
rante o evento, as entidades irão promover, na 
Praia da Joaquina , entre os dias 3 e 5 de novem-
bro, atividades de Educação Ambiental.

 Cerca de 350 alunos das Unidades Educativas 
Municipais da região Leste da Ilha participarão da 
iniciativa, que reunirá as escolas Antônio Pascoal 
Apóstolo, Acácio Garibaldi São Thiago, Henrique 
Veras, Retiro da Lagoa e Costa da Lagoa. Além de 
terem a oportunidade de assistir a performances 
dos atletas do surf profissional, as crianças e jo-
vens farão um mutirão ecológico. Ao caminha-
rem pela praia, os estudantes irão recolher todo 
tipo de microlixo.  Depois, com o auxílio de pro-
fessores, os participantes vão discutir os perigos 
que esses produtos podem causar para a fauna 
marinha e para a saúde do ser humano.

Unidade desenvolve atividades com o livro de Eloí Bocheco

Brasil Surf Pro

Escola do Mar e Red-
Star Racing juntos na 

Até o último domingo, 31 de outubro, a equipe RedStar Racing 
de motonáutica esteve presente na Fenaostra 2010 a convite 
da Escola do Mar. Além de participar de competições que en-
volvem velocidade e adrenalina, a RedStar realizou trabalhos 
sociais em parceria com a Secretaria de Educação de Flori-
anópolis nas escolas.
 Na Fenaostra foi possível conhecer boa parte do ambiente cos-
teiro e marinho do litoral catarinense, graças aos profissionais 
que convivem diariamente com o espaço. A coordenadora da 
Escola do Mar de Florianópolis, Silvane Dalpiaz do Carmo, afir-
ma que o stand proporcionou uma aproximação do público 
com o tema. “Desta forma conseguimos mostrar  parte do trab-
alho que temos feito pela educação e pela preservação da Ilha”.

“Pomar de Brinquedos” inspirou alunos e educadores no projeto Clube da Leitura

Projeto sobre conscientização ambiental é o tema da reportagem

Divulgação/SME

Divulgação/SME

Divulgação/SME

O ministro da Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolin, 
marcou presença no estande
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A previsão da Secretaria Municipal de Educação é que a 
nova creche da rede, Júlia Maria Rodrigues, no bairro Jardim 
Atlântico, comece a funcionar no dia 8 de novembro.  A uni-
dade irá atender 135 craianças em tempo integral.

O prédio possui oito salas de aula com banheiros e so-
lários conjugados, sala multiuso, anfiteatro, refeitório, 
pátios interno e externo, além de salas para os profes-
sores, direção e secretaria. Há também cozinha, lavan-
deria, rouparia, vestiários e depósitos. A construção da 
creche recebeu investimentos de 1 milhão e 488 mil 
reais, sendo R$ 548 mil da Prefeitura Municipal e R$ 940 
mil oriundos de convênio com o MEC.

FOTO

Prefeitura tem mais uma unidade infantil

Entre os dias 4 e 13 de novembro, será re-
alizada pela Câmara Catarinense do Livro, 
a 25ª feira do livro. O evento, que ocorre 
no Largo da Alfândega, conta com 100 mil 
obras distribuídas em 20 estandes. A expec-
tativa de público é de 80 mil pessoas.

Os livros custam a partir de R$ 1,00 e po-
dem chegar a R$ 100,00. O evento, que é rea-
lizado todos os anos, conta, nesta edição, com 
20 livrarias e distribuidoras participantes.

A feira do livro funciona diariamente, de 
segunda a sábado, das 9h às 20h. E aos do-
mingos, das 13h às 18h. A entrada é franca.

Foram investidos quase R$1 milhão e 500 mil na construção da unidade

Carolina Santini/SME

O coral da rede municipal de ensino de 
Florianópolis, dirigido pelo maestro Jackson 
Cardoso, fará apresentação de natal no Pa-
lácio Cruz e Sousa. No espetáculo “Serenata 
Natalina”, o coral interpretará canções tradi-
cionais do periodo festivo, canções de com-
positores da Ilha e canções em outros idio-

mas, como inglês, espanhol e latim.
 Estão previstas 12 apresentações para de-

zembro, nas janelas do Museu Histórico de 
Santa Catarina, às 20h30. O trânsito na esqui-
na do Palácio será desviado e o público pode-
rá assistir ao espetáculo musical da Praça XV.

 O coral conta atualmente com 55 integrantes.

Coral Municipal

Um feliz natal - José Feliciano
Happy christmass - John Lennon 
Um sonho de natal - Jackson Cardoso 
Um natal especial - Eduardo Rocha
Nirvana - El Bosco.

Canções que se destacam no repertório

Outras canções

Bate o sino
Boas festas
Um bom natal
O bom velhinho
Presente de natal

Entre os vários projetos da Secre-
taria de Educação para 2011, cons-
tam a construção de duas unidades 
de educação infantil. Uma delas é a 
Creche Costeira,  que será erguida 
em  um terreno de 11.968 metros 
quadrados, situado às margens da 
Via Expressa Sul, na Rodovia Jorge 
Lacerda. O prédio, com 1.118,76m², 
abrigará 10 salas de aula, o que 
permitirá que sejam matriculadas 
400 crianças em tempo parcial ou 
200 em tempo integral. O esta-
belecimento terá um sistema de 
aproveitamento de energia solar, 
através de placas fotovoltaicas, 
que produzirão energia elétrica. A 
Creche Costeira também irá fazer 
aproveitamento de água de chuva.

A outra creche será na comu-
nidade do Morro do Horácio, com 
11 salas. O prédio, de 1.144 metros 

quadrados, terá dois pavimentos. 
Para facilitar o acesso de cadeiran-
tes a unidade contará com uma 
plataforma elevatória.  A prefeitu-
ra irá aplicar no empreendimento 
R$ 1 milhão de recursos próprios. 

Ampliações e Reformas 

Para o ano que vem, 45 uni-
dades, entre educação infantil e 
ensino fundamental, receberão 
algum tipo de benfeitoria, com re-
formas ou ampliações. Na lista es-
tão, por exemplo, as creches Mon-
senhor Frederico Hobold (Costeira 
do Pirajubaé), Fermínio Francisco 
Vieira (Córrego Grande), Almiran-
te Lucas Boiteux (Centro) e Maria 
Barreiros (Coloninha), além do NEI 
Santo Antônio de Pádua (João 
Paulo). Entre algumas escolas  que 

receberão melhorias estão a João 
Alfredo Rohr (Córrego Grande), 
Mâncio Costa (Ratones), Batista 
Pereira (Alto Ribeirão) e Dilma Lú-
cia dos Santos (Armação).

Ainda em 2011, serão investidos 
recursos de R$ 1 milhão 150 mil 
para a finalização da Creche Areias 
do Campeche, que poderá atender 
240 crianças em período parcial.

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável, em conjunto com a ACATE, está 
promovendo um curso gratuito e on line 
sobre os conceitos básicos de tecnologia. 
O conteúdo está separado em seis fases; ao 
final de cada etapa o aluno deverá se sub-
meter a uma avaliação. Para receber o certi-
ficado do curso, o aluno deverá obter nota 
mínima em cada uma das avaliações.

 As atividades do programa podem ser ini-
ciadas no momento da inscrição. Os interes-
sados poderão se inscrever pelo site www.
pmf.sc.gov.br, clicando no banner “Aluno 
Monitor Prefeitura”. Mais informações pelos 
telefones 3251-6091 e 3251-6092.

Inscrições abertas para 
o curso Aluno Monitor

Comunidades da Capital receberão novas creches em 2011

Com as construções e ampliações, a Secretaria de Edu-
cação poderá atender mais crianças e adolescentes


