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A Controladoria Geral da 
União, em parceria com 
o Programa Nacional de 
Educação Fiscal/PNEF 
abriu inscrições em todo o 
país para o 3º Concurso de 
Redação e Desenho da CGU.  

O concurso será realizado 
entre os alunos do ensino 
fundamental e médio, 
incluindo alunos da EJA, das 
escolas públicas e privadas 
de todo o território nacional. 

O tema deste ano é “Todos 
pela ética e cidadania: como 
posso contribuir para uma 
sociedade melhor?”. Haverá 
premiação para os melhores 
trabalhos. 

As escolas interessadas 
deverão acessar o site 
Criança Cidadã - Portalzinho 
da CGU (www.portalzinho.
cgu.gov.br/concursos). As  
inscrições vão até o dia 16 de 
outubro.

O grupo Procurando 
Riso Cia Teatral foi um 
dos selecionados do Edital 
Elisabete Anderle de 
Estímulo à Cultura. O grupo 
foi formado a partir do 
projeto Shakespeare no Rio 
Vermelho, desenvolvido há 
seis anos pela professora 
Nara Micaela Wedekin, na 
Escola Básica Municipal 
Maria Conceição Nunes. 

Em 2008, o grupo 
fez uma temporada de 

espetáculos no Teatro 
da UFSC com a peça 
Confusões entre o Céu e 
a Terra. A peça volta a 
ser encenada este ano. 
As apresentações estão 
previstas para acontecer 
em dez escolas da Capital 
que fazem parte do projeto 
Escola Aberta para a 
Cidadania. O grupo tem a 
participação de 14 atores, 
dois cenotécnicos e dois 
diretores. 

Cia de Teatro
O Prefeito Municipal de 

Florianópolis, Dário Berger, 
assinou um Decreto que 
garante ao professor admi-
tido em caráter temporário, 
ao final do contrato e demais 
casos previstos em lei, o di-
reito ao pagamento na forma 
de vantagem pecuniária de 
férias, gratificação de férias e 
13º salário proporcionais ao 
tempo trabalhado na propor-
ção 1/12.

O Decreto entrou em vigor 
no dia 8 de setembro.

Novo Decreto
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Cia de Teatro Procurando Riso foi fundada em 2008

Projeto Mágico de Oz
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Projeto visa saídas de estudos para reforçar aprendizado

Concurso da CGU

A Secretaria de Educação da 
capital criou o projeto de Coral 
das Escolas Municipais de Flo-
rianópolis. O coral, coordenado 
pelo maestro Jackson Cardoso, 
é composto por estudantes apro-
vados num processo de seleção 
nas unidades educativas da rede 
de ensino. Foram selecionados 

80 cantores de 26 escolas bási-
cas municipais de 5ª a 8ª série.

As aulas serão realizadas no 
contraturno, todas as quintas-
feiras, no Centro de Educação 
Continuada. O primeiro encontro 
ocorreu no dia 10 de setembro, 
sob o comando do maestro 
Jackson.

Coral das Escolas Municipais
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O NEI Retiro da Lagoa está 
concorrendo à final da 7ª edi-
ção do Prêmio Instituto Guga 
Kuerten na categoria ação 
educativa. O projeto “As trans-
formações da escrita e seus 
suportes: do passado ao pre-
sente”  foi desenvolvido pela 
professora Mara Regina Perei-
ra Bizzotto, em parceria com a 
bibliotecária Raquel Pacheco, 
junto às crianças de cinco a 
seis anos. A divulgação dos 
vencedores está prevista para 
o dia 28 de outubro deste ano. 
Para maiores informações: 
http://www.igk.org.br/

Prêmio Instituto 
Guga Kuerten

A SME agradece o 
empenho da Secretaria de 
Saúde da Capital quanto aos 
esclarecimentos sobre a Gripe 
A (H1N1) aos profissionais da 
educação, alunos e pais.

Agradecimento

O NEI Maria Salomé 
dos Santos, localizado 
no Sambaqui, está 
desenvolvendo o projeto 
“Mágico de Oz: 
 Descobrindo as Surpresas 
da Estrada de Pedras 
Amarelas”. 

Como parte do projeto, 
foi realizado um passeio 
ao Centro de Informações 
de Recursos Ambientais 

(CIRAM), onde foram 
apresentadas as diferernças 
entre ciclones, furacões, 
tempestades e outros 
fenômenos naturais.

A diretora da unidade 
educativa, Helaine 
Maltez Costa, reforça que 
“as saídas de estudos 
são fundamentais 
para a ampliação dos 
conhecimentos dos alunos”.

• Nova data – O IV Ecofestival foi transferido para os dias 
8 e 9 de dezembro.

A CONAE será no próximo dia 25 de setembro, no Clube 
12 de Agosto, das 8h às 18h. Participe!


