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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

As escolas públicas e particulares da Grande Florianópolis 
já podem fazer as inscrições para a 11ª Mostra de Cinema Infantil 
de Florianópolis. A Mostra de Cinema acontece de 29 de junho 
a 15 de julho no Teatro Pedro Ivo. Na programação, 88 curtas-
metragens brasileiros selecionados pela curadoria do festival 
para participação na mostra competitiva. As apresentações 
acontecem sempre das 9h às 17h30. As sessões são gratuitas 
de segunda a sexta-feira e aos finais de semana, os ingressos 
custam R$ 2.  

 Aos professores interessados basta enviar e-mail para 
a g e n d a m e n t o @

O projeto Creche Amiga da Amamentação, uma parceria entre 
Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, foi ampliado para 
três novas creches: Ingleses, Lausimar Maria Laus e Poeta João da 
Cruz e Sousa. Ao todo, 13 estabelecimentos participam. O intuito é 
incentivar o aleitamento materno com ações que auxiliem as mães 
a armazenar seu leite e levá-lo para ser consumido pelo filho na 
unidade, evitando a inserção precoce de leite de outras origens. D
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 Os alunos do 4º ano da 
Escola Desdobrada Retiro da Lagoa 
realizaram uma saída de estudos ao 
município de São Francisco do 
Sul. A viagem foi organizada no 
dia 1º de agosto pela professora 
Maristela Peres, com o auxílio de 
4 profissionais da unidade. Os estudantes 
visitaram a estação da Petrobras, na praia de Ubatuba; o 
Projeto Cinturão Verde, área de reserva de Mata Atlântica; o Museu Nacional 
do Mar, que reúne embarcações tradicionais de todo o mundo; o Porto e o 
Centro Histórico da cidade, com direito a um passeio de bondinho.

Segundo a professora Maristela, o momento foi de muita aprendizagem. 
“Os alunos interagiram muito. O tempo foi curto, mas a curiosidade das 
crianças, imensa.”

A Secretaria Municipal de Educação mantém aberta a 
seleção emergencial para contratação de professores e auxiliares 
de ensino em regime de caráter temporário. As vagas são para 
professores de Inglês, Português/Inglês, Matemática, Artes 
Música, Língua Brasileira de Sinais e Português. Além disso, 
estão sendo contratados Auxiliares de Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais.
 Os interessados deverão comparecer na Gerência de 
Articulação de Pessoal da Secretaria, localizada à Rua Conselheiro 
Mafra, 656, 4º andar, Sala 402. O horário de atendimento é das 
13h às 19h.

 A Creche Marcelino Barcelos Dutra, Ribeirão da Ilha, ins-
talou um toldo na entrada da unidade. A Associação de Pais e Pro-
fessores se empenhou e, com a participação da comunidade, fun-
cionários, direção e famílias, angariou fundos para a compra do 
equipamento. A estrutura fica na entrada da unidade, protegendo as 
crianças, nos dias de chuva, no trajeto entre o portão e o interior do 
prédio. “Certamente esta é a primeira de muitas obras que virão”, 
ressalta Tatiana Vieira, diretora.

União entre Creche e Comunidade

paraVisitando
aprender

A mãe Luciana Maria, da Creche Joaquina Maria Peres, amamenta a 
pequena Kemili Gonçalves.

Amiga da Amamentação já abrange 
13 unidades

Novo toldo instalado entre o portão e o interior da creche.
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 Retiro da Lagoa

Creche Joaquina Maria Peres 
(Itacorubi); 
Creche Altino Dealtino Cabral 
(Santo Antônio de Lisboa); 
Creche Caetana Marcelina Dias 
(Ribeirão da Ilha); 
Creche Doralice Teodora Bastos 
(Canasvieiras); 
Creche Hermenegilda Carolina 
Jacques (Ratones); 
Creche Machado de Assis 
(Capoeiras); 

Creche Monte Serrat (Centro); 
Creche Orlandina Cordeiro (Saco 
Grande II); 
Creche Vila União (Vargem do Bom 
Jesus);
NEI Zilda Arns Neumann 
(Carianos);
Creche Ingleses (Ingleses);
Creche Lausimar Maria Laus (Rio 
Vermelho);
Creche Poeta João da Cruz e Sousa 
(Campeche).

Unidades
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Norte da Ilha ganhará Nova Creche

O NEI Doralice Maria Dias, Vargem do Bom Jesus, foi a 
primeira unidade de educação infantil da Rede Municipal a  receber 
a visita do eco-ônibus da Fatma (Fundação do Meio Ambiente). O 
objetivo é trabalhar de forma lúdica, com as crianças, os cuidados 
com a natureza, em especial a preservação da água e o destino certo 
ao lixo. 

Para Andréa Mattos, diretora da unidade, foi uma ótima lição às 
crianças. “Agradecemos à Fatma e à nossa articuladora da Epagri, a 
Karina, por terem nos ajudado  a participar deste projeto”. A unidade 
já está engajada com o trabalho de separação do lixo, coleta do óleo 

Intercâmbio multicultural, interação social e desenvolvimento 
no método de aprendizagem dos alunos. Todos esses benefícios 
têm sido proporcionados através do projeto E-Culturas para alunos 
do sexto ano da Escola Básica Municipal Paulo Fontes, bairro 
Santo Antônio de Lisboa. A ideia central é promover a interação 
entre alunos e professores de escolas de países como Espanha, 
Inglaterra, Paraguai, Chile, Argentina e Portugal por meio de um 
ambiente virtual de aprendizagem, o E-Cultural.
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Inclusão social, cortesia, auto controle, respeito, perseverança e a 
criação de limites  para um comportamento saudável. O Taekwondo, 
esporte olímpico de combate sem armas, é um dos motivos para 
a melhoria na qualidade de vida de 80 alunos na Escola Básica 
Municipal Maria Conceição Nunes, no Rio Vermelho. O esforço 
dos alunos já rendeu vaga no Segundo Campeonato “Chute as 
drogas, pratique Taekwondo”, que acontecerá no dia 19 de agosto 
em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Integrante do projeto Escola 
Aberta para a Cidadania, a oficina reúne também pais e pessoas da 
comunidade na faixa etária entre 8 e 54 anos.

 A Secretaria de Educação de Florianópolis contará com 
uma nova unidade de educação infantil. O bairro beneficiado será 
o Saco Grande II, que terá uma outra creche, no  terreno  cedido 
pela Associação dos Moradores do Sol Nascente, localizado à 
Rua Pedra de Listras, 515. O contrato de uso do espaço pelo 
município foi assinado na última sexta-feira (10/08) pelo 
Prefeito Dário Berger, Secretária Sidneya Gaspar de Oliveira e 
pelo presidente da entidade comunitária Odair Machado Luiz.

Taekwondo reúne pais e estudantes 

intercâmbio entre manezinhos e 

alunos da América e Europa

Alunos se comunicam com estudantes argentinos por videoconferência.

A atividade influencia todo o comportamento dos alunos.

ECO ÔNIBUS DA FATMA
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Reunião ocorreu no gabinete da Secretária de Educação Sidneya Gaspar de 
Oliveira.

Alunos do NEI Doralice Maria Dias recebem visita do Eco-ônibus da Fatma.
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