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O prefeito Cesar Souza Junior e o Secretário de 
Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, entregaram 
à comunidade da Vargem do Bom Jesus a quadra 
coberta poliesportiva da Escola Básica Municipal 
Luiz Cândido da Luz. Conforme assinala o prefeito, 
a obra é resultado da parceria entre o Governo 
Federal e a Prefeitura Municipal de Florianópolis e 
vem atender à expectativa da comunidade escolar 
que há muito ansiava por desfrutar do novo espaço. 
O projeto passou por várias etapas, como a execução 
das fundações e da estrutura metálica, execução de 
cobertura completa da quadra com telhas galvanizadas 
de alta resistência, bem como um novo sistema de 
instalações elétricas com refletores e instalação 
de todos os equipamentos esportivos necessários.

LUIZ CÂNDIDO DA LUZ 
GANHA QUADRA COBERTA

Para atender as crianças cujos pais ou responsáveis precisam 
trabalhar na alta temporada, diversas creches ligadas à Prefeitura 
de Florianópolis vão continuar a funcionar durante o verão. Um total 
de 21 unidades estará de portas abertas de 5 a 28 de janeiro de 
2016. O período de inscrição se estende até dia 23 de novembro.  
É só a família procurar a creche ou núcleo de educação infantil 
que a criança já frequenta. Serão abertas cerca de 1.900 vagas.  

CRECHE NO VERÃO

Foram investidos na obra R$ 278 mil, beneficiando 733 alunos do 1° ao 9° ano, 
além de 630 estudantes em atividades complementares em turno integral
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Em todas as regiões de Florianópolis haverá 
unidades servindo à população das 8h às 18h

Após 29 anos de dedicação e trabalho 
prestado à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e à Secretaria Municipal de 
Educação, Catarina Ondina da Costa se 
despede de amigos e colegas. Desde 
16 de novembro, a servidora se afastou 
para aproveitar as licenças-prêmio e 
férias para no ano que vem se aposentar. 
Encerra a carreira à frente do Departamento 
de Manutenção de Rede Física da 
SME, onde atuou nos últimos 10 anos.
Para Maurício Efe, Diretor de Infraestrutura, 
Catarina é uma profissional exemplar. “Ela 
é uma mulher de pulso firme, dedicada e 
proativa. Desejo que aproveite as merecidas 
férias e a aposentadoria”, comenta. 

HOMENAGEM PARA CATARINA
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A turma da professora Graciela Isabael, da Creche Pequeno 
Príncipe, localizada na Areia do Morro das Pedras, trabalham 
o tema “Cientistas Mirins”. Para semear ainda mais a ideia, 
Graciela levou os pequenos para conhecer um laboratório de 
ciências. A turma então foi até a Escola José Amaro Cordeiro, 
no Morro das Pedras. Lá a professora de biologia, Ana Paula, os 
recebeu no laboratório. As 22 crianças, com idades entre 5 e 6 
anos,  realizaram experiência, usaram tubos de ensaio, recipiente 
usado para efetuar reações químicas, e aprenderam a mexer em 
um microscópio de brinquedo.

CIENTISTAS MIRINS
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O projeto visa auxiliar a criançada a realizar 
novas descobertas e a solucionar cuirosidades

SME RECEBE LOTE DE 
CADERNOS DO PNAIC

A SME recebeu cadernos 
do Programa Nacional de 
Alfabetização pela Idade Certa. A 
Coordenadora Local do PNAIC, 
Eneida Espindola, fez a entrega de 
um dos volumes ao secretário de 
Educação Rodolfo Joaquim Pinto 
da Luz. O conjunto dos cadernos 
tem a tarefa de ampliar as 
discussões sobre a alfabetização, 
na perspectiva do letramento, 
numa abordagem interdisciplinar.

Entrega foi referente ao primeiro 
lote dos exemplares

Divulgação: SME

Após licença, Catarina 
se aposentará
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Aos 34 anos, Ivanildo dos Santos poderá 
levar os filhos para a creche sem precisar 
de ajuda. Cadeirante, ele não conseguia 
entrar na creche Orlandina Cordeiro, 
no Saco Grande. Hoje, ele circula pelos 
corredores e interage com as crianças. A 
rampa de acesso à instituição foi inaugurada 
com a presença de autoridades. A unidade 
atende 232 crianças em período integral. 
Além da rampa, ela recebeu pintura na 
fachada principal e um novo pórtico. 

ACESSIBILIDADE 
NO SACO GRANDE

D
iv

ul
ga

çã
o:

 P
et

ra
 M

af
al

da

A sensação de dever cumprido caracteriza a conquista das 
professoras Renata Cristine e Adriana Jungbluth que foram 
as primeiras representantes de Florianópolis na 31º Feira 
Catarinense de Matemática. Para Renata, a responsabilidade 
veio em dobro já que o projeto de sua autoria “Brincar é 
aprender: o jogo como um recurso pedagógico” recebeu o 
prêmio destaque e foi escolhido para representar a Capital na 
VI Feira Nacional de Matemática de 2016. A etapa estadual 
ocorreu na cidade de Joinville. Durante os três dias do evento 
175 trabalhos foram expostos e 25 escolhidos para a nacional 
que acontecerá no estado da Bahia, no mês de setembro.

REDE TERÁ REPRESENTANTE EM 
FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA
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Professoras Renata (esquerda), Adriana (centro) e 
Jussara Brigo (direita), Coordenadora da Feira Muncipal

Foi realizado no Centro de Educação Continuada o I Seminário de 
Educação Física da SME. Professores da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Organizações Não-Governamentais conveniadas à 
rede e Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFVs) 
estiveram reunidos para socializar suas práticas pedagógicas. 
Os objetivos do encontro foram minimizar a distância entre os 
professores de Educação Física que atuam nas etapas e modalidades 
atendidas pela rede e promover a discussão da prática docente 
nesta área de conhecimento e suas possibilidades de superação.

SME PROMOVE SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

MIRIAM PORTELA 
AGRADECE À SME

ALUNAS CARREGARÃO 
TOCHA OLÍMPICA

Duas alunas da rede municipal de ensino de Florianópolis carregarão 
a tocha olímpica em 2016 durante a passagem do símbolo do 
evento esportivo pela capital catarinense. Rafaela Venâncio dos 
Santos, do 9º ano da Escola José Amaro Cordeiro, no Morro das 
Pedras, e Amabilly Machado Trilha, do 8º ano da Escola Vitor 
Miguel de Souza, no Itacorubi, foram escolhidas através do Festival 
das Escolas, promovido pela Vonpar em parceira com a Sportion.

A maioria dos estabelecimentos da prefeitura oferece condições de 
acessibilidade a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida

A autora Miriam Portela esteve na Escola Desdobrada Municipal Costa 
de Dentro em mais uma ação do Clube da Leitura. “Lucrécia”, livro 
infantojuvenil de sua autoria foi trabalhado em sala com os alunos. 
“Quero agradecer ao Clube de Leitura da Secretaria de Educação 
de Florianópolis pelo convite. Além do carinho das crianças e do 
cuidado com que a direção da Escola Desdobrada da Costa de 
Dentro preparou minha visita, surpreendi-me com a inteligência 
e vivacidade das crianças. Orgulhei-me da minha terra. Descobri 
que uma Escola Municipal do interior da minha ilha pode ser 
modelo e referência para o resto do país. Agradeço e estarei 
sempre disposta a voltar. Minha alma rejuvenesceu 50 anos.”

Evento contou com cerca de 60 participantes

A escritora e jornalista mora em São Paulo Rafaela tem 14 anos e pratica 
dança, taekwondo e judô

Aos 13 anos, Amabilly gosta de 
acompanhar os Jogos Olímpicos
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