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A Secretaria de Edu-
cação de Florianópolis 
inaugurou a primeira uni-
dade de educação infantil 
do país que teve ajuda 
financeira do Programa 
ProInfância, que faz parte 
das ações do Ministério da 
Educação. Trata-se do NEI 
Zilda Arns. Foram investi-
dos mais de R$ 2 milhões 

na construção da nova 
sede. A partir de agora o 
núcleo poderá atender 236 
crianças em período par-
cial. O nome da NEI, Zilda 
Arns, é uma homenagem 
da Prefeitura de Florianó-
polis à fundadora e coor-
denadora internacional da 
Pastoral da Criança e da 
Pastoral da Pessoa Idosa. 

SME inaugura NEI do programa ProInfância Professores, coordena-
dores e nutricionistas do pro-
jeto irão participar de 23 a 25 
de março em Natal, no Rio 
Grande do Norte, do Encontro 
Nacional de Socialização do 
Projeto Educando com a Horta. 

No evento, os educadores 
irão compartilhar as experiên-
cias adquiridas durante o ano 
de 2009. O “Educando com a 
Horta” está sendo implantado 
este ano em mais 10 unidades 
educativas. Mais informações 
no site www.educandoco-
mahorta.org.br

Horta Escolar
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O núcleo de educação irá atender 236 crianças

A Educação de Jovens e 
Adultos está oferecendo, por 
meio de uma parceria com 
o Instituto Federal de Santa 
Catarina, cursos de educação 
profissionalizante para os 
alunos regularmente matricu-
lados na EJA.

No Núcleo da EJA de Co-
queiros, no continente, o cur-
so oferecido é o de Habilida-
des Básicas de Panificação e 
Confeitaria e Operações Bá-
sicas de Restaurante e Bar, 

desenvolvido no período de 
quatro meses. Já nos núcleos 
Centro I e Centro II, o curso é 
o de Pedreiro de Edificações: 
Alvenaria e Revestimentos, com 
duração de um ano e seis me-
ses. Cada curso tem capacidade 
para 100 alunos.

Podem participar do PROE-
JA os estudantes que já conclu-
íram a primeira fase do ensino 
fundamental e que estão matri-
culados de 5ª a 8ª série ou de 
6º ao 9º ano da EJA.

EJA tem formação profissionalizante
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Literatura

A Escola Básica Municipal 
Intendente Aricomedes da Silva, 
na Cachoeira do Bom Jesus, rece-
beu 416 computadores portáteis 
no último dia 22. Cada aluno, do 
1º ao 6º ano, terá a disposição um 
Laptop XO para utilizar em sala de 
aula, sendo que o equipamento 
também poderá ser levado para 
casa.  O Laptop XO, em cor verde, 
tem 1 GB de memória e HD de 
256 MB. Entre outras vantagens, 
as crianças terão à disposição 
jogos educacionais e programas 
como editores de texto. 

Laptops XO

Uma parceria entre a 
Escola do Mar de Florianópolis 
e a Marinha do Brasil, viabilizou 
no último dia 12 uma saída de 
estudos  com alunos da Escola 
Básica Municipal Dilma Lucia 
dos Santos do trapiche da Ca-
pitania dos Portos de Santa Ca-
tarina, no bairro Estreito, rumo à 
Ilha de Anhatomirim no municí-
pio de Governador Celso Ra-
mos. O passeio foi um prêmio 
por uma gincana realizada na 
escola.  Os 32 alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer mais 
sobre aspectos relacionados ao 
ambiente e a história de ocupa-
ção do litoral. 

A atividade foi coordenada 
pela professora de educação 
física, assessora pedagógica 
da Escola do Mar, Maria Tere-
zinha Martins, acompanhada 
pelo biólogo marinho, fiscal em 
vigilância em saúde, Cristovam 
Thiago Muniz, e conduzida pelo 
SubOficial da Marinha José 
Hugo Honorato de Souza.

Escola do Mar realiza saída de estudos

A qualidade do ensino da 
educação infantil de Florianópolis 
foi tema de avaliação pela Funda-
ção Carlos Chagas (FCC). O resul-
tado foi apresentado no dia 19/03, 
na capital, em evento no Centro de 
Educação Continuada da Secreta-
ria Municipal de Educação. Entre 
os índices apresentados, Floria-
nópolis teve desempenho acima 
de média nacional. A pesquisa, 
feita em 30 unidades educativas, 
também foi realizada no Rio de 
Janeiro, Fortaleza, Belém, Tere-
sina e Campo Grande. Entre os 
pontos analisados, os pesquisa-

dores observaram desde o horário 
de chegada e saída das crianças, 
a formação dos professores, a 
relação instituição família, entre 
outros aspectos.

Em relação a 2004, a prefei-
tura aumentou este ano em 33% o 
atendimento na educação infantil. 
De 7 mil 766 crianças, este número 
passou  para mais de 10 mil.  Numa 
análise específica do atendimento 
integral, a evolução foi de 183%. Há 
seis anos, havia 2 mil 403 crianças 
que chegavam as 7 horas da manhã 
na unidade e saíam as 19 horas. 
Hoje o total é de 6.804 crianças.

Creche acima da média nacional

O NEI João Machado da 
Silva, no bairro Agronômica, está 
desenvolvendo um projeto de 
literatura infantil que estimula nas 
crianças o gosto pela leitura. Uma 
das atividades criadas pelo núcleo 
foi o empréstimo de livros sema-
nalmente, que possibilita o contato 
dos familiares. A unidade espera 
contribuir para o conhecimento 
geral dos alunos, estimulando a 
criatividade, ao mostrar que é pos-
sível se emocionar com uma leitura 
infantil.  No total, o núcleo atende 
97 crianças de dois a seis anos.

Alunos conheceram a história da ocupação da ilha


