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 No dia 17 de agosto acontece 
a primeira etapa da 7ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Esco-
las Públicas. A avaliação é dirigida 
aos alunos do 6º ao 9º ano do En-
sino Fundamental e estudantes do 
Ensino Médio. As provas da Primei-
ra Fase serão realizadas em 21 uni-
dades da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis. A ava-
liação será objetiva, com questões 
de múltipla escolha.

Olimpíada Brasileira de 

Matemática 

 As diversas experiências pedagógicas de-
senvolvidas por professores das escolas públicas 
estarão em pauta no 5º Prêmio Professores do 
Brasil que está com inscrições abertas até 15 de 
setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/.

Prêmio Professores 
do Brasil com inscrições 

abertas

 
 Até 26 de agosto ocorrerá 
a segunda etapa da “Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
Poliomielite”, doença que causa 
a paralisia infantil. Serão imu-
nizadas crianças de 0 a 4 anos. 
Paralelamente à campanha, 
acontece, até 16 de agosto, a va-
cinação contra o sarampo, desti-
nada para crianças de 0 a 6 anos. 

 Realizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a campa-
nha tem o apoio da Secretaria 
de Educação, uma vez que cada 
unidade local de saúde fará con-
tato com as creches e NEIs, le-
vando a vacina até as institui-
ções. Mais informações pelo 
telefone da Gerência de Vigilân-
cia Epidemiológica: 3212-3910.

Vacina contra a poliomielite e 
sarampo

 De 10 de agosto a 5 de setembro, por meio 
do Programa Arte na Escola, serão ministrados 
os cursos “O Pedagogo e a Música: Propostas 
para pensar e agir no Ensino Fundamental” e “A 
montagem teatral na escola: Caminhos e pers-
pectivas”. São 25 vagas para cada curso. Ambos 
são gratuitos e realizados no Colégio de Aplica-
ção da UFSC. Os interessados deverão encami-
nhar a ficha de inscrição preenchida para o e-
-mail artenaescola.ufsc@gmail.com.

Arte na Escola 

Vacina contra a poliomielite e o sarampo
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 Após a assinatura, pelo Governador Raimun-
do Colombo, do projeto de lei que cede a Escola 
Básica Estadual Celso Ramos para o município de 
Florianópolis, a prefeitura vai imediatamente fazer 
um mutirão para que o prédio receba as 115 crian-
ças da Creche Municipal Santa Terezinha, já mapea-
das para serem transferidas para aquele local. A Di-
retoria de Infraestrutra irá coordenar as adaptações 
dos banheiros, revisão elétrica e hidráulica, pintura 
e limpeza de toda a área, situada no Bairro Prainha. 
  O primeiro espaço a ser ocupado é o do pavi-
mento térreo e em breve o ambiente estará apto para 
o funcionamento do setor de educação infantil. Du-
rante os próximos meses, a prefeitura irá fazer outras 
melhorias para que sejam abertas 500 vagas, que irão 
beneficiar as famílias do Maciço do Morro da Cruz.

Prefeitura aguarda sanção do 
Governador para assumir a escola 

Celso Ramos

 No último mês, a equipe feminina de bas-
quete da Escola Básica Luíz Cândido da Luz, 
Vargem do Bom Jesus, participaram da fase re-
gional dos Jogos Escolares de Santa Catarina 
2011. Acompanhada pelo professor e técnico 
Peterson Kollet e pelas professoras Marise Ma-
tos e Marcela de Leon, a equipe conquistou o 
segundo lugar municipal e o oitavo estadual.

Equipe de basquete da Escola 
Luiz Cândido é vice campeã do 

JESC 2011

 Com o objetivo de am-
pliar a participação dos conse-
lhos, a Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis vai 
realizar, no dia 13 de agosto, o 
seminário “Conselho Escolar: 
Espaço de Participação”. Esta-
rão reunidos, no Morro das Pe-
dras Praia Hotel, especialistas 
em educação, representantes 
das escolas e de comunidade. 
As inscrições podem ser feitas 
até 11 de agosto no endereço 
www.pmf.sc.gov.br/entida-
des/educa, link Formação Per-
manente. 
 A abertura do evento está 
marcada para as 9h 30 com a 
presença do Secretário Munici-

pal de Educação Rodolfo Pinto 
da Luz. Em seguida, a ex-Se-
cretária de Educação de Recife, 
Maria Luiza Anselmo ministra-
rá a palestra “Conselhos, para 
que?” Maria Luiza tem grande 
participação em movimentos 
sociais e vai enfatizar a impor-
tância da criação dos conselhos 
escolares. 
	 Os	profissionais	que	par-
ticiparem terão a oportunidade 
de debater o assunto, trocar re-
latos e conhecer experiências 
de conselheiros que já atuam 
em unidades de ensino. O en-
cerramento está marcado para 
as 16h.

 A Associação FloripAmanhã lançou o Programa Água e 
Educação para a América Latina e o Caribe. O objetivo do pro-
jeto é levar educação ambiental sobre a água para estudantes, 
pais e professores, com ações efetivas para que os participantes 
atuem nas suas comunidades como multiplicadores do conhe-
cimento adquirido e busquem resolver problemas locais rela-
cionados com recursos hídricos. As atividades começam ainda 
em agosto na Escola Municipal Osmar Cunha, em Canasvieiras, 
área	da	bacia	hidrográfica	do	Rio	Ratones.

Água e Educação

Pinto da Luz, titular da SME, 
assina convênio com Flori-
pAmanhã e SME

Conselhos escolares em  
DEBATE

D
iv

ul
ga

çã
o:

 F
lo

rip
A

m
an

hã


