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Uma nota prevista somente para 2019 no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica, IDEB, já foi alcançada pela Escola Básica Maria Tomázia 
Coelho. E foi obtida nos anos iniciais. O Ministério da Educação conferiu ao 
estabelecimento a nota 6,1, avaliação que coloca a escola nos patamares de 
países de primeiro mundo, a exemplo de França e Alemanha.

Uma das estratégias para manter o bom desempenho é a permanência 
de alunos no ambiente escolar em tempo integral. No contraturno, aqueles 
que têm dificuldades recebem apoio em todas as áreas, como a de Português, 
Matemática e Ciências e participam de projetos artísticos e culturais. É uma 
forma para que as crianças e adolescentes possam desenvolver aprendizagens 
ainda não consolidadas. Neste caso, o estudante que fica os dois períodos na 
escola tem garantido todas as refeições.

Nota de 1º mundo no ideb

Alunos permanecem no ambiente escolar em tempo integral.

 Conhecer os alimentos 
saudáveis e sua contribuição para 
a saúde ficou mais divertido na 
Creche Nossa Senhora de Lurdes, 
Agronômica. As professoras do 
Grupo 6, Luciana Makowiecki, 
Michelle Costa e Heloísa, 
realizam atividades para instigar 
a curiosidade das crianças, entre 
elas, visitas a feiras, construção 

de personagens (Saudavinho), 
preparo de sucos, chás, plantio de 
leguminosas, ervas e temperos.  
 O trabalho é feito com 
o auxílio do estagiário de 
Agronomia Micael. Para a 
diretora Tatiane Silveira “esse 
incentivo, de maneira lúdica, é 
fundamental principalmente nas 
turmas de Educação Infantil.”

Incentivo saboroso
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Escola Básica Maria Tomázia

O time de futebol masculino da Escola Básica Luiz Cândido da Luz 
(Vargem do Bom Jesus) foi vice-campeão do Moleque Bom de Bola, fase 
municipal. A disputa, que rendeu medalha de prata, ocorreu dia 26 de agosto 
no campo do Avante Futebol Clube, Santo Antônio de Lisboa. A equipe da 
unidade organizou um ônibus especial para levar a torcida. Marcela Leon, 
diretora da escola, agradeceu a união do grupo que esteve presente dando 
apoio aos jogadores. 

Luiz Cândido no Moleque Bom 
de Bola

 Os profissionais 
da Creche Abraão 
realizam desde o início 
do ano oficinas de artes 
plásticas, musical e 
corporal. São oficinas 
coletivas onde as crianças 
podem se expressar nas 
mais diversas formas.
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 Na próxima quinta-feira (05/09) ocorrerá a sessão solene 
para a entrega de troféus, medalhas e certificados de menção 
honrosa aos premiados da 7ª edição da Olimpíada Brasileira de 
Matemática. O evento acontece às 15 horas no Auditório Deputada 
Antonieta de Barros da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. 
 A aluna Maria Luiza Coutinho da Escola Básica Municipal 
Osmar Cunha, que se destacou durante as provas, receberá a 
medalha de bronze. Outros alunos de 17 unidades da rede pública 
municipal alcançaram boa colocação na classificação geral e serão 
premiados com certificado de menção honrosa.

 No dia 24 de agosto os professores da Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva organizaram um momento de diálogo com a 
Comunidade da Cachoeira do Bom Jesus, bairro em que a unidade 
está inserida. A integração foi realizada no dia da entrega dos boletins. 
Estiveram presentes pais e alunos.

 Em um espaço lúdico e criativo as crianças do NEI Nagib 
Jabor, do bairro Capoeiras, assistiram a peça Branca de Neve e os 
Sete Anões protagonizada por professores, alunos e funcionários 
da unidade (22/08). A apresentação faz parte do “Projeto Teatro”, 
desenvolvido mensalmente por uma comissão de trabalho formada 
por profissionais da instituição. A ideia é fazer com que todos se 
envolvam de alguma forma com a organização e a apresentação de 
uma peça teatral com figurinos e cenário produzidos pela própria 
comissão.

Café com a comunidade

Branca de Neve e os Sete Anões 

 Estão abertas as inscrições para o Desafio Virtual do Colégio Ca-
tarinense. Podem participar qualquer aluno regularmente matriculado na 
8ª série em instituições públicas ou privadas. Concorrem também alunos 
do Ensino Médio. A competição iniciará no dia 17 de setembro e as in-
scrições podem ser feitas no endereço www.osegredodoslideres.com.br/ .
 O intuito é que os jovens desvendem enigmas lançados no portal 
do Desafio. No decorrer da gincana dicas serão espalhadas pelas redes 
sociais e prêmios serão entregues aos participantes que mais pontuarem 
no desafio, como: bolsas de estudos parcial e integral do Colégio Catari-
nense, iPads e iPhones 4S.
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EB ALBERTINA MADALENA 
DIAS             
EB ALMIRANTE CARVALHAL               
EB BATISTA PEREIRA                 
EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO              
EB BRIGADEIRO EDUARDO 
GOMES             
EB DILMA LUCIA DOS SANTOS              
EB HENRIQUE VERAS                  
EB JOAO GONÇALVES PINHEIRO             

EB MARIA TOMÁZIA COELHO               
EB GENTIL MATHIAS DA SILVA           
EB JOSE AMARO CORDEIRO             
EB MARIA CONCEICAO NUNES            
EB OSMAR CUNHA                   
EB OSVALDO MACHADO                 
EB PAULO FONTES                   
EB ACACIO GARIBALDI SAO 
THIAGO         
EB ANÍSIO TEIXEIRA              

Unidades em destaque na OBMEP
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