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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Computadores e agendas nas unidades 

A Secretar ia Municipal  de Educação 
distr ibuiu mais de 100 novos compu-
tadores nas escolas da rede municipal, 
v isando ao aparelhamento das Secre -
tar ias das Unidades Educativas e das 
Bibl iotecas.  Os computadores estão 
sendo instalados e os ser viços de in-
ternet reaval iados para melhor aten-
dimento e modernização das escolas.

A Agenda escolar  2011 também 
está sendo distr ibuída para todos 
os professores e alunos,  excetuan-
do aqueles que já receberam do sis-
tema SEU.  Além da Linguagem Bra-
si leira de Sinais,  calendário e breve 
histór ico de Flor ianópolis,  a  agenda 
traz algumas noções sobre o Acor-
do Or tográfico da Língua Por tuguesa.

Olimpíada de Matemática está com inscrições 
abertas

 
As escolas já podem se inscrever na 33ª Olimpía-

da Brasileira de Matemática. As unidades podem se ca-
dastrar até o dia 30 de abril pelo site www.obm.org.br . 

A participação dos estudantes é dividida em quatro níveis. 
A primeira fase será realizada dia 18 de junho, a segunda 
fase 3 de setembro e a terceira e última fase nos dias 15 e 
16 de outubro. Os resultados serão divulgados em dezem-
bro e os vencedores serão convidados a participar da 15ª Se-
mana Olímpica, evento a ser realizado em janeiro de 2012. 

Além das medalhas e prêmios, os vencedores participam do 
processo de seleção para formar as equipes que representam 
o Brasil nas diversas olimpíadas internacionais de Matemática.

Toques da 
educação

 
Fica aberta até o dia 27 de abril, a mos-

tra Ilha Faceira. Na Galeria Municipal de 
Arte Pedro Paulo Vecchietti, a exposi-
ção revela as belezas de Florianópolis por 
meio de antigas tradições da cultura local. 

São 13 obras do pintor catarinense Jair 
Martins. Nas telas pintadas em acrílico, o ar-
tista destaca cenas como a pesca, a tradição 
do boi de mamão, pau de fitas, o artesana-
to da renda de bilro e a arquitetura colonial. 

A mostra fica aberta à visitação pública de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 19h. As escolas 
interessadas em agendar visitas podem entrar 
em contato com a Diretoria de Artes da Funda-
ção Franklin Cascaes, pelo telefone 3324 1415. 

Aumento no nível do mar, enchen-
tes, secas e derretimento das gelei-
ras são resultados do aquecimento 
global. Há projeções de que a superfície ter-
restre continue aumentando, podendo atin-
gir mais de seis graus centígrados até 2100.

Pensando na importância dos sinais cli-
máticos, a Escola Básica Municipal João 
Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares, resol-
veu mobilizar os alunos para participarem 
da Hora do Planeta no dia 26 de março. O 
evento internacional incentiva a popula-
ção a protestar contra o aquecimento glo-
bal, apagando as luzes durante 60 minutos.

Os estudantes tiveram a oportunidade de ver 
o site oficial e conhecer o histórico da Hora do 
Planeta, que teve início em Sydney (Austrália) 
em 2007 e tornou-se uma ação global. A escola 
cadastrou-se no site como participante e todos 
foram convidados a falar com seus pais para 
desligar a energia elétrica das 20h 30 às 21h 
30 do dia 26, como forma de conscientização.

Divulgação/SME

D
ivulgação Franklin Cascaes 

Exposição revela as belezas de 
Florianópolis

Escola João Gonçalves Pinheiro 
participa da Hora do Planeta  

A Federação Catarinense de Basquetebol 
realizará curso para formação de Técnico de 
Basquetebol. O evento ocorrerá nos dias 16 e 
17 de abril, no Centro de Ciências da Saúde e 
do Esporte (CEFID), na UDESC, e será ministra-
do pelo professor Sérgio Luís Corrêa Carneiro.

O objetivo é difundir e ampliar conhe-
cimentos da modalidade em Santa Ca-
tarina, por meio da capacitação de no-
vos profissionais, como acadêmicos e 
graduados em Educação Física, atletas, ex-
-atletas e os envolvidos com o basquete-
bol. O curso é gratuito e as inscrições po-
dem ser feitas pelo telefone 3224-8011 
ou pelo e-mail: fcb@basket-fcb.com.br 

Curso formará Técnicos em 
Basquetebol



EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretário: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Aline de Andrade e Fábio Pacheco.   |   Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   |   Diagramação: Aline de Andrade e Fábio Pacheco.  
WebMaster: Mônica Wendhausen   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

Divulgação/SME

Tendo como base o livro das Diretrizes Educacionais 
Pedagógicas Para A Educação Infantil, a professora Vera 
Araújo e as Auxiliares de Sala, Cristiane Pedra e Angéli-
ca Simones, da Creche Júlia Maria Rodrigues, no Jardim 
Atlântico, reinventaram a maneira de apresentar a arte 
para as crianças. Entendendo que a arte engloba “con-
trole corporal, coordenação, equilíbrio, sentir, ver, ou-
vir, pensar e falar, surgiu a ideia de colar fotos das expe-
riências e vivências do Grupo 3B em uma bola grande. 

Desta forma, as crianças e adultos tiveram a opor-
tunidade de se movimentar, experimentar sensações 
e explorar outros sentidos de forma criativa e signifi-
cativa no cotidiano da creche, e principalmente, pu-
deram interagir, brincar e dar muitas gargalhadas. 

D
ivulgação/SM
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Explorando a Arte na Creche Júlia 
Maria Rodrigues

 Pela primeira vez, os alunos das escolas da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Florianópolis terão direito à carteira de 
estudante. O primeiro lote irá beneficiar mais de 6 mil alunos do 
1° ano à 8ª série, em 19 unidades educativas. A entrega do do-
cumento irá começar na quarta feira (6/04), às 10h, para os 678 
alunos da Escola Básica João Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares. 

 Os portadores da carteirinha irão pagar meia entrada em 
shows, cinemas, futebol e outros eventos no país. No documento, 
dentre vários dados, haverá o tipo sanguíneo do estudante, o que 
evitará a incompatibilidade entre duas pessoas em caso de necessi-
dade de transfusão. Foto, nome completo, data de nascimento, ma-
trícula, ano ou série cursada, unidade e  filiação são os demais itens. 

 As  outras 17 escolas que faltam receber a carteirinha, 
juntamente com os Núcleos de Educação de Jovens e Adul-
tos, somam 10 791 alunos e terão o documento em breve.

Rede Municipal de Ensino vai 
distribuir carteira de estudante

 A Secretaria de Educação da Capital realizará en-
tre os dias 12 e 18 de abril,  a Semana Municipal do Li-
vro Infantil.   Estão previstos lançamentos de livros, va-
ral literário, diversas oficinas, espetáculos musicais e de 
contação de histórias, além de teatro.  O SESC de Santa 
Catarina é o correalizador do evento. São parceiros da 
iniciativa a Fundação Franklin Cascaes, Barca dos Li-
vros, Universidade Federal de Santa Catarina, Biblio-
teca Municipal Barreiros Filho e unidades educativas.

A Semana Municipal do Livro Infantil foi instituída em 2010, 
pela lei 8.125, para ser realizada na semana que abrange o 
dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro e Dia do Nascimento 
do Escritor Monteiro Lobato. Para ver a programação com-
pleta acesse http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Educação vai coordenar a Semana Municipal do Livro

Alunos têm a oportunidade de publicar matérias no jornal O Carona

Os alunos da Rede Municipal de Educação de Florianópolis agora têm a oportunida-
de de publicar matérias no jornal O Carona, por meio do projeto “Repórter Caroninha”. 
O primeiro estudante a escrever para o jornal foi Cristiane Zanchet,  da 8ª série da Esco-
la Maria Tomázia Coelho. O tema escolhido pela aluna foi “Nossa Vida na Escola”. A cada 
mês, serão publicadas matérias com fotos, em que alunos, orientados por seus profes-
sores, poderão expor fatos da comunidade, da escola ou divulgar um texto literário.

Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria de Educação pelo e-
-mail: Ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com ou através do telefone 3251-6124. Cristiane Zanchet


