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Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Unidade faz festa de integração entre família e escola
Há dez anos ocorre na Escola Básica Mu-

nicipal Gentil Mathias da Silva, no bairro 
Ingleses, a “Festa da Família”, que além de 
gerar integração entre família e escola, 
proporciona cultura à comunidade. 

A iniciativa tem o apoio do programa da 
Secretaria Municipal da Educação de Flo-
rianópolis “Escola Aberta para a Cidadania”. 
Este ano o evento será dia 28 de agosto e, 
após o tradicional almoço para pais e alunos, 
será encenada a peça teatral “Entre o Céu e a 
Terra”. Além disso, haverá apresentações do 
Projeto Choro na Escola, Orquestra e Coral 
Municipal e do manezinho Odilho.
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Divulgação/SME

No último dia 11, 70 alunos da Escola Osmar Cunha,  
tiveram uma manhã diferente. Eles realizaram uma 
caminhada até o espaço OCA, “Crescendo com Arte”, 
em Canasvieiras, para participar de uma atividade que 
agrega esporte e educação.  A palestra de abertura foi 
realizada pelo Gerente de Programas Suplementares da 
SME, Cedenir Valter da Silva.   Ele agradeceu a oportuni-
dade de marcar presença em um evento cultural com a 
participação de estudantes.  Silvane Dalpiaz , coordena-
dora da Escola do Mar, levou para os alunos a importância 
de conhecer o ambiente marinho e costeiro da Ilha. Os 
atletas da Equipe de Motonáutica Red Star Racing empol-
garam os alunos ao mostrarem o que era o esporte.

Marcelo Foloni, Jackson Herzmann e Ricardo Claudio 

Júnior levaram para os estudantes um pouco da essên-
cia do esporte. O evento também contou com a exposi-
ção fotográfica de Adriano Rebelo e Caio Guedes.

A avaliação do processo educacio-
nal será tema de evento em Joinville 

 O “XXII Simpósio Catarinense de Administra-
ção da Educação” e o “ X Seminário Estadual de 
Políticas e Administração da Educação” procuram 
refletir e propor análises com relação ao processo 
de planejamento, administração e avaliação do 
processo educacional.

 Os Eventos, que ocorrerão entre os dias 12 e 
15 de setembro, em Joinville, são abertos à parti-
cipação de profissionais da educação que atuem 
em instituições públicas ou privadas, nos diferen-
tes níveis e modalidades de ensino. 

As inscrições poderão ser feitas on line  pelo 
site www.aaesc.com.br

Em pesquisa encomendada pelo Mi-
nistério da Educação, em parceria com 
o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento, entre os anos de 2009 e 2010, o 
município de Florianópolis apresentou 
índices acima da média nacional na ava-
liação da qualidade da educação infantil, 
ultrapassando Belém (PA), Campo Gran-
de (MS), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro 
(RJ) e Teresina (PI).

Em virtude disso, a Diretoria de Educa-
ção Infantil realizará no dia 27 de agosto 
o seminário “Educação Infantil em Flo-
rianópolis: avaliação qualitativa e quan-
titativa”. O evento pretende divulgar os 
resultados da pesquisa na Capital e esta-
belecer estratégias para melhorar ainda 
mais a educação infantil do município.
Informações
Telefone: 3251-6125

Florianópolis tem alto índice de 
qualidade na educação infantil

A partir desta terça-feira (24/08), quem estiver nos 
terminais de ônibus do Centro, do Rio Tavares e de 
Canasvieiras, que reúnem no total cerca de 185 mil 
pessoas diariamente, vai contar com uma novidade. Os 
usuários terão à disposição gratuitamente livros e revis-
tas para serem lidos na espera do transporte coletivo, 
dentro do ônibus ou durante o trajeto da viagem. 

 Se alguém desejar, pode levar ainda algum material 
para casa.  O projeto tem o nome de Floripa Letrada-a 
palavra em movimento, uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a Secretaria  Municipal de 

Transportes, Mobilidade e Terminais. A idéia é incentivar 
o hábito da leitura, criar novos leitores e divulgar os 
mais diversos escritores.  O lançamento será às 11 horas 
da manhã, no Ticen, por onde circulam diariamente 
120 mil pessoas. A iniciativa tem apoio da Cotisa, que é 
a operadora dos terminais, e da indústria de móveis Fo-
cus.  A princípio, irá se concentrar em três pontos, para, 
na sequência, ser ampliado para outros locais.  Cerca 
de 2.500 obras, entre livros e revistas, já fazem parte do 
projeto.  Quem quiser fazer doação para o Floripa Letra-
da pode entrar em contato pelo telefone 3251-6100. 

O projeto “Clube da Leitura: a gente catari-
nense em foco” é desenvolvido desde abril de 
2009 pelo Departamento de Bibliotecas da SME. 
O objetivo da iniciativa é trocar experiências 
de leitura nas escolas da Capital. Foi com esse 
intuito que, no último dia 3 de agosto, a escrito-
ra Marta D. Martins fez uma visita às crianças e 
adolescentes da EBM Anísio Teixeira. O encontro 
foi organizado pelas participantes do Clube da 
Leitura, a bibliotecária Maria Hilda e a professora 
Jheniffer, que desenvolveram um trabalho com 
os estudantes, voltado para a leitura de uma das 
obras da escritora, “Brincar de Verdade”.

Escola recebe a escritora 
Marta Martins

Evento esportivo reúne alunos na praia de Canasvieiras em Florianópolis

Os alunos fizeram perguntas sobre um esporte que não conheciam

Apresentação do Boi de Mamão na Festa da Família de 2009


