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A Escola Básica Donícia 
Maria da Costa, no Saco 
Grande, realizou, no dia 13 
de novembro, uma Feira de 
Ciências com o objetivo de 
unir a teoria das aulas à prá-
tica. O projeto é uma forma 
de incentivar e transmitir a 
cultura científica a toda co-

munidade escolar.
A feira reuniu mais de 500 

alunos do 1º ano à 8º série. 
Foram apresentados painéis, 
maquetes, experimentos, jo-
gos matemáticos, demonstra-
ções de foguetes e vulcões, 
entre outros trabalhos produ-
zidos pelos estudantes.

Feira de Ciências
O prefeito municipal em exer-

cício, Gean Marques Loureiro, 
sancionou uma lei que declara a 
utilidade pública da Associação 
de Pais e Professores da Creche 
Jardim Atlântico. A entidade sem 
fins econômicos, com sede na 
Capital, foi fundada no dia 21 de 
setembro de 2006. A partir de 
agora a Associação deverá en-
caminhar um relatório anual para 
a Câmara de Florianópolis.
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Feira apresentou painéis, maquetes, jogos e experimentos

Por razão dos casos de Me-
ningite Meningocócica que 
ocorreram no município de 
Trancoso, na Bahia, no mês de 
outubro, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Florianópolis está 
fazendo um alerta para a pre-
venção da doença nas escolas 
da rede pública.

Para evitar a transmissão, 
deve-se fazer a higiene das 

mãos com freqüência, manter 
uma alimentação adequada, 
manter a ventilação dos am-
bientes, evitar aglomerações e 
manter em dia o calendário de 
vacinas das crianças.

A meningite é uma infecção 
das membranas que envolvem 
o cérebro e a medula espinhal. 
Os principais sintomas são fe-
bre, dor de cabeça e vômito.

Alerta
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O projeto “O Mágico de Oz: 
Descobrindo as surpresas do 
caminho de tijolos amarelos” foi 
um dos vencedores da 4ª edição 
do Prêmio Professores do Brasil. 
O projeto foi implantado este ano 
em uma das turmas do Núcleo 
de Educação Infantil Maria Salo-
mé dos Santos, composta por 26 
crianças de 5 e 6 anos. 

O clássico “O Mágico de Oz” é 
o fio condutor do projeto, per-
mitindo que seja trabalhada, de 
forma lúdica, a construção da 
identidade individual e do grupo.

Prêmio

Aconteceu, nos dias 19 e 20 
de novembro, o V Seminário de 
Diversidade Étnico-Racial da 
Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis, com o tema: “A 
Educação das Relações Étnico-
Raciais no âmbito do Projeto 
Político Pedagógico das Institui-
ções Educativas”.

Destaque para o trabalho con-
junto do Ensino Fundamental, 
EJA e Educação Infantil, com o 
apoio de toda a rede. Destaque 
também para a organização do 
seminário, bem como todas as 
apresentações artísticas, como 
a das crianças da Creche do 
Morro da Queimada.

Diversidade

Conheça 
a SME

Leonardo Pacheco          (48) 3251-6137
Gerente
leonardofp@pmf.sc.gov.br

Tem o papel de executar e 
avaliar as atividades de apoio 
administrativo, principalmente 
às relacionadas com trans-
porte, comunicação adminis-
trativa, materiais, equipamen-
tos, documentação e pessoal. 

Realiza o levantamento 
das necessidades, elabora a 

programação para a compra 
de materiais de consumo, 
assim como sua distribuição 
e controle, e é responsável 
pela contratação de serviços.  
Além disso, procede a execu-
ção orçamentária e financeira 
da Secretaria Municipal de 
Educação.

Gerência Administrativa e 
Financeira

• Visita – No mês de outubro, 
as crianças do grupo 5, de-
nominado “Grupo Jacaré”, do 
NEI São João Batista, no Rio 
Vermelho, realizaram uma visi-
ta ao Zoobotânico de Brusque 

e ao Parque da SANTUR em 
Balneário Camboriú. 

A experiência fez parte do 
projeto “Conhecendo os ani-
mais”, desenvolvido desde 
2008.

Márli Lorenzetti Gomes   (48) 3251-6139
Gerente
marli@pmf.sc.gov.br

É responsável por imple-
mentar e normalizar as polí-
ticas de modernização admi-
nistrativa, de documentação, 
de informação e de informáti-
ca da Secretaria de Educação 
Municipal.

Também tem a função de 

coordenar o desenvolvimento 
de programas e projetos de 
racionalização de sistemas 
de informação, de tratamento 
eletrônico de documentos e 
de organização institucional, 
métodos e processos de 
trabalho.

Gerência de Tecnologia e 
Modernização


