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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

ESCOLA MUNICIPAL 
É LÍDER NO PROJETO 

REÓLEO
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 A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis 
(ACIF) já coletou em escolas localizadas na Capital, mais de 
um milhão de litros de óleo de cozinha usados. O destaque é a 
Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal, em Coqueiros.
 A iniciativa de integrar os alunos, do primeiro ano à oitava 
série, foi da diretora Cláudia Cristina Martins Nascimento, 
que desenvolveu o projeto Reóleo a partir de uma gincana que 
acontece todo mês de Outubro. Graças à união de pais e alunos, 
foram arrecadados 520 litros de óleo em menos de quatro dias.  
 A escola incentiva os 640 alunos a trazerem o resíduo 
que, coletado pela ACIF, é transformado em material de limpeza, 
como sabão em pedra e detergente que por sua vez, é doado para 
as instituições de ensino integrantes do Reóleo.
 Outras escolas, ligadas à Secretaria Municipal de 
Educação, também fazem a reciclagem. É o caso das escolas 
Mâncio Costa (Ratones), José Amaro Cordeiro (Morro das 
Pedras), João Gonçalves Pinheiros (Rio Tavares), Intendente 
Aricomedes da Silva (Cachoeira do Bom Jesus), Antônio 
Paschoal Apóstolo (Rio Vermelho), Albertina Madalena Dias 
(Vargem Grande), Adotiva Liberato Valentim (Costeira do 
Pirajubaé), Praia do Forte (Jurerê Internacional) e Marcolino 
José de Lima (Barra do Sambaqui).

O estabelecimento de ensino Almirante Carvalhal arrecadou 
em quatro dias mais de 500 litros de óleo usado.

  Rosas coloridas, que expressam as diferentes personalidades 
femininas, e um cartão de parabéns. É desta forma que as funcionárias da 
Prefeitura  de Florianópolis, do prédio da rua Conselheiro Mafra, foram 
recepcionadas na Sexta-feira (8/03), Dia Internacional da Mulher.         
O  evento, em  conjunto com a Secretaria de Administração, faz parte  
do projeto de humanização da Secretaria de Educação. Enfocando 
as diferentes profissões das mulheres, foi produzido um cartaz pelo 
designer gráfico Leopoldo Nogueira da Silva. O material também foi 
encaminhado para as escolas, creches e núcleos de educação infantil 
da rede de ensino. O projeto de humanização pretende celebrar outras 
datas, como a Páscoa e Dia das Mães. 

Sementes do Amanhã

  O coral da Escola Básica Municipal Maria Tomázia 
Coelho participou da parte artística do evento que oficializou a 
inserção de Florianópolis no Guinnes Book, o livro de recordes, 
por ter arrecado mais de 18 mil litros de óleo usado em  um único 
mês. 

D
iv

ul
ga

çã
o:

 S
M

E 

D
ivulgação: Escola B

ásica M
aria Tom

ázia C
oelho

D
iv

ul
ga

çã
o:

 S
M

E 

DIA DA MULHER 
CELEBRADO 

PELA EDUCAÇÃO

Jaqueline Schroeder (DEI), Dória Vicente (Coord. do projeto 
humanização) e Bruna Ozuna (Depto de Alimentação Escolar). 
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A Companhia Génerale Aèropostale, hoje Air France, para a qual 
Saint-Exupéry trabalhava, foi pioneira no serviço de correio aéreo. Na 
América do Sul, a companhia passava pelo Brasil, Uruguai, Argentina 
e Chile. Das 11 escalas no Brasil, uma delas era em Florianópolis, na 
Praia do Campeche, durante os anos de 1929 a 1931. 

O casarão onde funcionou a base da Aèropostale, que será 
transformado em Centro Cultural, fica bem ao lado da Escola 
Brigadeiro Eduardo Gomes. Saint Exupéry era chamado pelos ilhéus 
de “Zeperri”, devido à dificuldade de pronunciarem o sobrenome dele. 
Na região, o francês tornou-se amigo de Manoel Inácio, o Seu Deca. 
O morador ensinou o escritor a pescar e a preparar a corvina e pampo.

Como preparar uma 
Corvina

É hora de  dizer “bonjour” 
e 

“au revoir” na praia do Campeche

      Tempo Integral

A ideia é proporcionar o aprendizado de outro idioma na rede 
municipal, que já tem no currículo o Inglês e o Espanhol. Além disso, 
a intenção é dar maior visibilidade ao idioma, que um dia foi a segunda 
língua mais falada do mundo, bem como ensinada nas escolas brasileiras. 

Para que os estudantes permaneçam na escola em tempo integral, 
nos dias de curso a Secretaria de Educação (SME) irá garantir o almoço 
aos 40 participantes, que estão nos anos finais do ensino fundamental. 

 O lançamento oficial do 
curso de francês, para alunos da 
Escola Básica Municipal Briga-
deiro Eduardo Gomes, ocorrerá 
no dia 19 de Março, às 10h30.   
 O estabelecimento de 
ensino, que está localizado no 
Campeche, tem uma forte ligação 
com a França através do escritor 
e aviador Antoine Saint-Exupéry. 

O autor de O Pequeno Príncipe 
era piloto da Companhia Géner-
able Aéropostale, que fazia es-
calas em Florianpólis, precisa-
mente nesta praia do Sul da Ilha. 
 Uma turma pela manhã 
e outra à tarde terão aula de uma 
hora e meia uma vez por semana. 

 PREFEITURA ABRE VAGAS PARA 
PROFESSOR SUBSTITUTO
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 A Prefeitura de Florianópolis está contratando, em caráter 
temporário, profissionais para atuarem no magistério municipal. 
Há vagas para professores de Apoio Pedagógico, de Artes-música 
e Matemática.  Serão contratados também auxiliares de ensino de 
Educação Especial e de Língua Brasileira de Sinais.
 Os interessados devem comparecer à Gerência de Articulação 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação:  Rua Conselheiro 
Mafra, nº 656 , Edifício Aldo Beck, quarto  andar – Sala 402. O 
horário de atendimento é das 13h às 19 horas.
     Os candidatos precisam estar munidos do original e fotocópia 
da carteira de identidade, CPF e comprovante da formação 
mínima exigida. Quem tiver, pode levar certificados de cursos de 
aperfeiçoamentos realizados na área da Educação a partir do ano 
de 2012 e de diploma de pós-graduação. Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones 3251.6107, 3251.6111 ou 3251.6112.
 

Erramos no nº 246

SEMANA SAÚDE  
NA ESCOLA
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De segunda-feira (11/03) a sexta-feira (15/03), alunos do 
1º ano à 8ª série do Ensino Fundamental e da EJA (Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos) estarão envolvidos na Semana da Saúde 
na Escola. O evento  marca o começo das ações de triagem visual e 
de avaliação do desenvolvimento físico dos participantes por meio 
de exame antropométrico. Essas são as principais iniciativas do 
Programa Saúde na Escola (PSE), coordenado pelas secretarias de 
Educação e de Saúde, em conjunto com o governo Federal.

Cada escola contará com uma equipe de saúde da 
família da região para avaliar e orientar os alunos. A Semana 
abordará também as drogas proibidas e as legalizadas.  
 

Para mais informações sobre o PSE acesse: 
http://psefloripasme.blogspot.com.br/

Para inscrições, o horário é das 13h às 19h. 
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Após o curso, os alunos farão uma prova para obter o            

diploma de estudos na língua francesa (Delf Júnior).
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Os nomes das servidoras Márcia Helena de Sousa e Ana Lúcia 
Jakubiak de Albuquerque foram publicados incorretamente. Elas são 
responsáveis pelo recadastramento do Vale Transporte.  

...........................................................................................
O nome correto do médico do Centro de Saúde do Itacorubi é Renato 

Figueiredo, e não Ricardo. Ele é clínico geral e membro do programa 
Saúde da Família. Juntamente com a pediatra Vanessa Baule, atende as 
crianças do bairro e da região. Nossas desculpas.


