
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 233 – Florianópolis, 27 de agosto de 2012

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
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A Creche Municipal Celso Ramos terá capacidade para mais de  300 crianças 
em tempo integral, principalmente do Maciço do Morro da Cruz. Para isso foi 
assinada na quarta-feira (22/08) a ordem de serviço para a reforma geral do prédio. 
Atualmente, o estabelecimento atende 141 pequenos. Com os trabalhos finalizados, 
incluindo o térreo e o piso superior, serão abertas até 300 novas vagas, de acordo com 
a demanda da faixa etária de quatro meses a seis anos. A Creche se tornará a maior 
unidade de Florianópolis.  

300 novas vagas

A diretora Adriana Silva (direita) e a professora Eliana com crianças da unidade

- Construção de 11 banheiros 
infantis
- Construção de Lavanderia
- Construção de Abrigo de Gás
- Construção de Abrigo de Lixo
- Troca de esquadrias de 
madeira por alumínio

- Pintura geral das salas, 
corredores e fachada
- Novas instalações elétricas, 
preventivas e hidráulicas
- Revisão da rede sanitária
- Acessibilidade

Serviços da Segunda etapa
Secretária de Educação interagiu com as crianças.
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Inclusão digital, inserção social e preservação do meio ambiente. Com 
base nesses três pilares, a Secretaria de Educação realizou a doação de três 
toneladas de equipamentos de informática para reciclagem. A iniciativa faz 
parte do projeto Cidade Melhor da organização não governamental, CDI, 
Comitê para Democratização da Informática. 

Ao todo foram disponibilizados cerca de 120 monitores, 160 
computadores, carcaças e periféricos que serão remontados de forma integral. 
Após este processo, os novos computadores serão destinados pela ONG para 
comunidades carentes da Grande Florianópolis e demais regiões do estado. A 
ação foi realizada pelo Núcleo Tecnológico Municipal, ligado à Diretoria de 
Educação Continuada, DEC.

Reciclagem de equipamentos 

  Alunos do 1ª ano à 8ª série podem se inscrever até o dia 
20 de outubro para o concurso de desenho e redação: “Como 
posso preservar o meio ambiente”, promovido pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, CDL. Serão duas 
modalidades: desenho, para estudantes de 1º ao 5º ano e redação 
para alunos do 6º ano a 8ª série. Para participar os alunos ou 
responsáveis devem procurar a direção de cada unidade. 
 O material precisa abordar os aspectos da preservação 
do meio ambiente, respeito à natureza, ações ecologicamente 
corretas e manutenção dos recursos naturais. Serão escolhidos 
os melhores desenhos e redações de cada município, a nível 
regional. Em uma segunda etapa, serão selecionados os cinco 
melhores desenhos e as cinco melhores redações de todo o estado. 
A premiação será um netbook para os alunos e um notebook para 
os professores orientadores.

Solange e Hélio da CDL sendo recebidos pela secretária de educação 
Sidneya, Monica, e Maeli, da SME.
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 O projeto “Uma Janela para as Artes” é desenvolvido pelas 
professoras Maria das Neves Prujansky e Ana Maria Dias nos 
Núcleos de Educação Infantil Vargem Grande e Doralice Dias. 
O objetivo é apresentar às crianças músicas de variados gêneros 
a fim de que possam experimentar e compreender sentimentos e 
pensamentos, iniciando seu processo de musicalização, bem como, 
conhecer diversos instrumentos musicais. Pais, alunos, professores 
e turmas das duas unidades já puderam conferir as apresentações 
de músicos e instrumentistas. 
 Para a professora Maria das Neves “em todos os instantes 
foram evidenciadas situações significativas em que a musicalidade 
foi vista dentro de um contexto infantil, em que o belo sensibiliza, 
se altera, se cria e se recria, tecendo caminhos para a valorização e 
reconhecimento das artes”. 

Intendente Aricomedes no 
Moleque bom de Bola
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Uma Janela para as Artes

 A equipe de Taekwondo do Projeto Escola Aberta para a Cidadania 
foi vencedora do Campeonato “Chute as drogas, pratique Taekwondo”, que 
aconteceu dia 19 de agosto em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Estiveram 
no evento 57 atletas, a maioria participa da oficina de arte marcial na Escola 
Básica Maria Conceição Nunes, Rio Vermelho. O grupo ficou à frente de 9 
municípios, contabilizando 71 medalhas de ouro, 56 de prata e 14 de bronze. 
 A oficina reúne alunos, pais e pessoas da comunidade, na faixa etária 
entre 8 e 54 anos. Além dos movimentos, que contribuem para a saúde física, 
a atividade influencía no comportamento dos alunos.
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A equipe participará agora da etapa Estadual.

 Alunos, familiares e docentes do NEI Ingleses passaram por 
momentos especiais na Semana de Integração da Família (6 a 10/8). 
Foram realizados passeios na Chácara do Rio Jordão, no Parque 
Ecológico do Córrego Grande e no Zoológico do município de 
Pomerode. Houve também um bingo em sala de aula.

 O time de futsal feminino da Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva, da Cachoeira do Bom Jesus, foi campeão 
da etapa Regional do Moleque Bom de Bola Florianópolis. As 
17 meninas que compõem a equipe possuem entre 12 e 14 anos. 
A equipe agora participará da etapa Estadual da competição em 
setembro, disputando com os municípios de Santa Catarina.

Taekwondo do Escola Aberta é ouro

 O NEI Doralice Maria 
Dias, da Vargem do Bom 
Jesus, promoveu o “Teatro 
dos Pais” com o clássico 
“Chapeuzinho Vermelho” 
(17/8). Os protagonistas da 
peça foram os próprios pais 
e familiares dos alunos do 
grupo quatro da unidade. O 
encontro teve como objetivo 
principal fortalecer a relação 
entre escola e comunidade.

Semana da Família

Teatro dos Pais

Pais e professores em cena.

Alunos tiveram contato direto com instrumentos musicais.

Alunos da Escolá Básica Maria Conceição Nunes comemoram o título.

Crianças e familiares participaram de diversas atividades recreativas
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 A Humberto Pederneiras foi 
a primeira creche do município a 
participar do “Literatura em Rede: 
Formação de leitores na educação 
infantil”. A iniciativa promove 
atividades de contação de histórias e 
leitura nas unidades. Para Rosetenair 
Feijó, uma das coordenadoras, 
“contar histórias cria uma ligação 
próxima à imaginação, amplia o 
repertório cultural e a criatividade da 
criança”. Quatro instituições infantis 
da prefeitura e uma conveniada 
integram o projeto.
 A idéia é viabilizar também, 
em parceria com o Projeto Floripa 
Letrada, um espaço de empréstimo 

de livros para que as famílias possam 
levar as obras para lerem em casa.
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Literatura em Rede

Participantes:

-Creche Carlos Humberto 

Pederneiras

-Creche Waldemar da 

Silva Filho

-Creche Chico Mendes

-Creche Anna Spyrios 

Dimatos

-Conselho Comunitário 

do Saco dos Limões

 Uma comissão da Secretaria de Educação 
se reuniu na quinta-feira (23/08) para a escolha da 
logomarca oficial do Programa Cultura de Paz. O 
desenho da aluna Carolina Vitkoshi Gallois, da 7ª 
série da Escola Básica João Gonçalves Pinheiro 
(Rio Tavares), foi o selecionado.
 O material enviado por todos os alunos 
da rede vai compor o Varal da Paz, exposto no 
Ecofestival 2012, que acontecerá nos dias 25,26 
e 27 de Setembro no SESC Cacupé.

Paz
Logomarca da

 A Creche Ingleses realizou a festa “Uma Ilha – Diferentes Culturas”,  que 
contou com a presença de mais de 100 pessoas. Todos puderam apreciar comidas 
típicas, apresentações artísticas e exposições de trabalhos e painéis confeccionados 
pelas crianças e professores sobre a cultura, geografia, costumes e a história geral 
de Florianópolis.

Uma Ilha, diferentes culturas 

 As crianças da Creche Idalina Ochôa 
receberam a visita do grupo seis do NEI Zilda Arns 
para uma apresentação artística cultural: O Boi de 
Mamão (08/08). 
 A apresentação foi coordenada pela 
professora Adriana, de Educação Física, e 
embalada por músicas cantadas pelos professores 
das unidades, localizadas no bairro Carianos. 
As fotos da festa podem ser conferidas no blog 
da Creche Idalina Ochôa: crecheidalinaochoa.
blogspot.com.

Um Espetáculo 
Manezinho

D
iv

ul
ga

çã
o:

 C
re

ch
e 

In
gl

es
es

D
iv

ul
ga

çã
o:

 C
re

ch
e 

Id
al

in
a 

O
ch

oa
D

iv
ul

ga
çã

o:
 S

M
E

A coordenadora do projeto Rosetenair Feijó Scharf com crianças da creche Humberto Pederneiras.

Comidas típicas e exposições dos trabalhos produzidos pelos alunos fizeram parte da festa.

Os alunos do Nei Zilda Arns se apresentaram a caráter.

Desenho escolhido pela comissão organizadora. 


