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A Creche Ingleses 
comemora 10 anos nesta 
quinta-feira, dia 29. Quando 
inaugurada, possuía duas 
salas para atender crianças 
de zero a três anos. 

Em 2000, foram 
construídas mais duas 
salas e no ano seguinte, a 
unidade passou a atender 
75 crianças.

De 2001 até 2004, foram 

realizadas outras reformas 
e ampliações, sendo que a 
unidade passou a atender 
161 crianças.

Atualmente, a creche 
conta com 12 salas e 61 
funcionários, atendendo 
272 crianças em período 
integral.

A Creche Ingleses está 
situada na Rua Três Marias, 
268, na praia dos Ingleses.

Aniversário de creche
O NEI Orisvaldina Silva 

participa, desde o ano de 2008, 
na arrecadação de óleo de 
cozinha com a participação 
efetiva das famílias. 

O óleo é vendido para uma 
empresa, que o transforma em 
combustível para barcos. O 
dinheiro arrecadado é revertido 
para a compra de brinquedos.
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Creche atende 272 crianças em período integral.

Para comemorar o Dia do 
Servidor Público, 28 de outu-
bro, a Secretaria Municipal de 
Educação programou para os 
funcionários um dia repleto de 
atividades, que serão realiza-
das no Centro de Educação 
Continuada – CEC, a partir 
das 14h.

Haverá Oficina de Bonecas, 

Torneio de Jogos, Oficina de 
Unhas Decorativas, Análise 
Capilar, Hidratação de Cabe-
los, Apresentações Musicais, 
Exposições Artísticas, Yoga e 
Ciranda Literária. 

Outra atração é o Cine Pipo-
ca, onde serão exibidos filmes 
e haverá distribuição gratuita 
de pipoca e refrigerante.

Dia do Servidor
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A PMF inaugura nesta terça-
feira (27/10), o Polo Florianó-
polis da Universidade Aberta 
do Brasil, em convênio com o 
Ministério da Educação. O Polo 
integra o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil, instituído atra-
vés de Decreto, com o objetivo 
de ofertar cursos de extensão, 
graduação e pós-graduação, na 
modalidade a distância. 

O Polo UAB Florianópolis 
funciona nas dependências do 
Centro de Educação Continua-
da, na Rua Ferreira Lima, nº 82.

Polo UAB

No dia 30 de outubro será 
realizada mais uma formação 
para os professores da SME.  
No I Ciclo de Palestras e 
Debates sobre a Deficiência 
na Educação Infantil, 
serão debatidos os temas 
“Síndromes na Educação 
Infantil” e “Deficiência Física 
na Educação Infantil”. Os 
encontros serão no salão 
paroquial da igreja do bairro 
Abraão, das 13h30 as 17h30. 

As inscrições deverão ser 
feitas na Creche Abraão. Mais 
informações: 3348-9209 ou 
8824-0090.

Palestras 

Conheça 
a SME

Marcos Roberto de 
Abreu
(48) 3251-6104
Diretor
marcosabreu@pmf.
sc.gov.br

Gisele Pereira                 (48) 3251-6109
Gerente de Articulação de Pessoal
giselepereira@pmf.sc.gov.br

Rosângela Kittel             (48) 2106-5920
Gerente de Formação Permanente
rokittel@pmf.sc.gov.br

Tem como papel geren-
ciar o quadro de Pessoal 
da SME em consonância 
com os preceitos legais, 
promovendo o processo 
de modernização, descen-
tralização, participação e 
autonomia na gestão admi-
nistrativa.

É a Diretoria de Adminis-
tração Escolar que estabe-
lece políticas de gestão de 
pessoas, em colaboração 
com Unidades Educativas, 

Diretorias da SME e com a 
Secretaria Municipal da Ad-
ministração e Previdência. 

Também coordena o Polo 
Florianópolis da Universida-
de Aberta do Brasil, articula 
o planejamento da Forma-
ção Continuada e Perma-
nente dos profissionais da 
Educação e desenvolve o 
Programa de Saúde e Bem 
Estar dos Servidores e o 
Programa de Avaliação de 
Desempenho Profissional.

•  Jornal  –  A creche 
Almirante Lucas Alexandre 
Boiteux acaba de lançar um 
jornal. Na primeira edição há 
poesias, músicas, receitas, 

aniversariantes do mês e 
informações sobre os projetos 
realizados pela unidade.

O jornal é mensal e 
distribuído para os familiares.

Diretoria de 
Administração Escolar


