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Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis participaram do desfile 
cívico em Canasvieiras, Norte da Ilha, para comemorar a Independência do Brasil.

O evento ocorreu na avenida das Nações. Houve a participação de escolas 
particulares, além de pelotões da Aeronáutica, Exército e Polícia Militar. A 
organização foi da Associação Beneficente Pró-Canasvieiras e do Conselho 
Comunitário local.

 As escolas municipais participantes foram a Intendente Aricomedes da Silva, da 
Cachoeira do Bom Jesus, Osmar Cunha e Virgílio Várzea, ambas de Canasvieiras. 

Escolas participaram de desfi le cívico no Norte da Ilha
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Criançada da Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva.

Inauguradas reformas em Coqueiros, Rio Tavares e Sambaqui

O pacote de inaugurações de obras, na Educação municipal 
de Florianópolis, começou. Já foram entregues ofi cialmente à 
comunidade do Rio Tavares as melhorias da Creche Diamantina 
Bertolina da Conceição. No Continente, o NEI Coqueiros está de 
cara nova. O Núcleo de Educação Infantil Maria Salomé também 
foi benefi ciado.  

No  Núcleo de Educação Infantil Coqueiros, que atende 
147 crianças, o telhado foi trocado, foram substituídos o piso e 
contrapiso de duas salas, e do pátio interno. Os banheiros foram 
remodelados e foi feita a drenagem da cobertura da unidade, 
com a colocação de calhas, além de ter sido construído um 
depósito externo. As benfeitorias foram na ordem de R$ 295 mil.

O Núcleo Municipal de Educação Infantil Maria Salomé dos Santos, em Sambaqui, 
Norte da Ilha, é outra unidade que passou por melhorias. A obra contemplou a troca do 
telhado, de portas e da grade externa. Foi construído também um abrigo para o gás e 
lixeira. Um novo banheiro foi montado e a cozinha ganhou mais espaço. O investimento  
fi nanceiro atingiu R$ 355 mil. Em período integral são atendidas no NEI 124 crianças.
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Criançada do NEI Coqueiros reunida para assistir 
ao evento de inauguração da reforma.

D
iv

ul
ga

çã
o:

 P
et

ra
 M

af
al

da

Crianças de 5 a 6 anos de idade realizaram uma apresentação para a abertura 
da inauguração da reforma da Creche Diamantina Bertolina da Conceição.

A Creche Diamantina Bertolina da Conceição recebeu a 
substituição do telhado e reforma completa de banheiros. 
A cozinha e área de serviço foram ampliadas. Também foi 
aumentada a biblioteca e instalado um chuveiro no pátio. A 
aplicação fi nanceira da prefeitura foi em torno de R$ 325 
mil, benefi ciando 139 crianças.
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Os pequenos do NEI Maria Salomé atentos aos 
discursos.
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NEI constrói boneca de lata
Com o objetivo de explorar os sentidos e perspectivas, e 

compreender que nem tudo precisa ser comprado, crianças de 1 a 2 
anos de idade, do Núcleo de Educação Infantil Municipal Doralice 
Maria Dias, localizado na Vargem do Bom Jesus, construíram uma 
boneca de lata. De acordo com a professora Elaine Cunha, a unidade 
prioriza explorar as sensações, as novidades, o experimentar.

Antes da construção do brinquedo, os pequenos tiveram a 
oportunidade de explorar, de diversas maneiras, o material. 
Inventaram novos jogos, empilharam as latas, bateram-nas umas 
contra as outras para provocar os mais diferentes sons e até mesmo 
brincaram de “comidinha”.
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Depois de um longo tempo longe da escola, muitas pessoas querem retornar à sala de aula. Querem 
se alfabetizar ou concluir o ensino fundamental. O problema é que trabalham durante todo o dia e à 
noite estão muito cansados para estudar. O programa A Hora é Agora, da Secretaria de Educação de 
Florianópolis, permite que os trabalhadores tenham aula onde estão, nos horários e dias da semana em 
que podem.

 Na sede da Associação de Reciclagem da comunidade Chico Mendes, na região continental da Capital, 
homens e mulheres trabalhadores tornaram-se novamente alunos. Nesse bairro, as aulas acontecem 
durante o próprio expediente profi ssional, em três dias da semana: às segundas, terças e quintas-feiras. 
Para que a produção não seja comprometida, os 16 estudantes se dividem em dois grupos, um atendido 
das 13h às 15h, e outro, das 15h às 17h. A idade deles  varia entre 30 e 50 anos.

 Nas próximas semanas, algumas aulas vão abordar as condições de trabalho, segurança e a prevenção 
de acidentes. Há uma parceria com a Fundacentro, órgão do Ministério do Trabalho, formado por núcleos 
de pesquisa em segurança e saúde dos trabalhadores. Breve, no Itacorubi, os 30 catadores do local, que 
lidam com a separação de resíduos recicláveis, também iniciarão o programa, no galpão da associação.

 

Programa une trabalho e escola

Os alunos tem aulas em horários programados por eles.

Universidade Aberta do Brasil tem novos cursos
Tiveram início na UAB, Universidade Aberta do Brasil, em Florianópolis, o curso 

de Administração Pública, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
UFSC, que atende 55 alunos, e o Curso de Pedagogia da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, UDESC, com 100 vagas disponíveis.

 O Polo da Capital foi implantado em 2008 e é ligado à Secretaria Municipal de 
Educação. Atualmente são atendidas 11 turmas, em sete cursos. Integram o programa 
as instituições públicas UDESC, UFSC, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Federal do Ceará 
(UFC), atendendo um total de 740 alunos de graduação e pós-graduação.

 

Professores de 15 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino receberam 
formação do Sistema de Ensino Família Escola-SEFE. A iniciativa visou contribuir 
na capacitação dos profissionais, no ensino-aprendizagem, para atender os alunos 
do primeiro ano ao quinto ano, bem como os professores de inglês.

Os profissionais do 1º e 2º ano trabalharam o quadro numérico, regularidades do 
quadro numérico, medidas de comprimento e situações- problemas.

Com o pessoal do 3º ano a atenção foi dada aos números e operações, jogos 
e conceito da matemática. Enquanto que no 4º ano a concentração foi em cima 
do tratamento da informação, estatística, probabilidade e energia de consumo 
consciente.

Os professores do 5º ano tiveram formação sobre construção de gráficos 
e tabelas, valor nutricional, alimentos transgênicos e aparelho digestório. Eles 
assistiram também um vídeo, contendo abordagens matemáticas, indicações para o 
uso do material e situações de atividades em grupos, além de textos para reflexão.

Professores têm formação no SEFE

Alunos aprendem a estudar a distância por web-
conferência.
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Professores interagem no curso de capacitação em 
matemática.
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A professora Elaine Cunha diz que há sempre alguma 
criança brincando ou dançando com a amiga de metal.
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