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 No dia 30 de março encerram-se 
as inscrições para a primeira etapa da 8ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas. A avaliação é dirigida 
aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e estudantes do Ensino Médio. 
Para participar, as unidades precisam ape-
nas se inscrever no site www.obmep.org.
br/ .
 Na Primeira Fase será aplicada uma 
prova de 20 questões objetivas, realizada 
dia 5 de junho. Serão classificados para a 
segunda fase 5% dos alunos com melhor 
pontuação em cada nível. Os estudantes 
farão uma avaliação discursiva contendo 
de 6 a 8 questões. 
 A divulgação dos premiados será 
realizada em novembro.

Olimpíada Brasileira de 

Matemática 

 Na área da educação, cinco 
obras fazem parte do calendário da 
festa de 286 anos de Florianópolis. Na 
região norte, o Prefeito Dário Berger 
deu a ordem de serviço, na segunda-
-feira (19/03), para o início das obras 
de mais uma creche em Canasvieiras.
 O prédio contará com 1 mil 118 
metros quadrados de área construída, 
8 salas de aula com banheiros e solá-
rios, biblioteca, sala de informática, 
anfiteatro, refeitório, pátio interno e 
externo. A capacidade média de aten-
dimento é de 140 crianças em perío-
do integral. 
 Nesta terça-feira, às 20 horas, 

no Casarão do Sambaqui, ocorrerá a 
assinatura de ordem de serviço para 
melhorias no NEI Maria Salomé dos 
Santos. 
 No sul da Ilha, na quarta-feira 
(21/03), às 10 horas, haverá a inau-
guração da Creche Poeta João da 
Cruz e Sousa, na localidade de Areias 
do Campeche. A unidade está aberta 
desde o início do ano letivo e atende 
145 crianças de zero a cinco anos. 
 Nesse dia, outra ordem de ser-
viço para reforma será assinada, con-
templando a Creche Maria Nair, na 
Fazenda do Rio Tavares.

anos com inaugurações286

 A Creche Municipal Joaquina Maria 
Peres está participando do projeto Creche Ami-
ga da Amamentação em parceria com o Centro 
de Saúde do Itacorubi, bairro onde fica a uni-
dade infantil.  A iniciativa tem como principal 
objetivo incentivar o aleitamento materno com 
ações que auxiliem as mães a armazenar seu 
leite e levá-lo para ser consumido pelo filho na 
creche, evitando o leite artificial.
  As mães que preferirem podem também 
amamentar seu bebê na unidade. Para isso, 
conforme a diretora Luciana Mara Espíndola 
Santos, foi reservado “um espaço tranquilo e 
aconchegante para favorecer esse momento tão 
afetuoso entre mãe e filhos”.  Outras unidades 
também participam do projeto.

Amamentação

 O Departamento de Ciências da Adminis-
tração, da UFSC, informa que estão abertas até 6 
de maio  as inscrições do Processo Seletivo para 
ingresso no Curso de Especialização em Gestão 
em Saúde. A modalidade é de ensino a distân-

cia, por meio do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil. São 50 vagas para o Polo UAB Flori-
anópolis, mantido pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. Inscrições somente pela internet: 
www.ead.ufsc.br .

Inscrições para Gestão em Saúde
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 Lançamentos de livros, 
varal literário, espetáculos 
musicais, contação de histó-
rias, sarau  literário, teatro e 
oficinas de formação. Estas 
são apenas algumas atrações 
agendadas para a Terceira 
Semana Municipal do Livro 
Infantil, que ocorrerá de 12 a 
18 de abril em Florianópolis.
 O evento é da Secreta-
ria Municipal de Educação e 
tem o SESC/SC como correa-
lizador. São parceiros a Fun-
dação Franklin Cascaes, Bar-
ca dos Livros, UFSC, UDESC, 

Biblioteca Pública Estadual, 
Biblioteca Pública Municipal 
Profº Barreiros Filho, Institu-
to Guga Kuerten, Associação 
de Voluntários do Hospital 
Infantil Joana de Gusmão 
e unidades educativas. 
 No SESC Prainha have-
rá apresentações artístico-
-culturais gratuitas destina-
das ao público em geral e às 
unidades educativas que re-
alizarem agendamento até o 
dia 12 de abril pelos telefones: 
3229-2208 ou 3229-2209.

Semana do Livro promete 
agitar FLorianópolis

 Recentemente diversos profes-
sores da Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME) se reuniram no Centro de 
Educação Continuada, para o planeja-
mento das atividades a serem desenvol-
vidas nos cursos de Educação a Distân-
cia (EaD) por todos os profissionais da 
rede de ensino.
 Serão ofertados cursos de for-
mação, todos ministrados por profes-
sores da SME. As áreas abordadas se-
rão: Diversidade e Educação para as 
Relações Étnico-Raciais, por Karina de 

Araújo Dias, Daieli Althaus e Sandra 
Regina Pires; LIBRAS: Linguagem, 
Língua e Comunicação, por Mauren 
Elizabeth Silva Medeiros, Clarissa 
Motta de Teixeira, Fernanda da Silva 
Lino e Silvane Dalpiaz do Caro; e Ges-
tão Educacional com Daniel Godinho 
Berger, Adriana Ferrari e Paula Corti-
nhas. As atividades definidas aconte-
cerão ainda no primeiro semestre deste 
ano. Os quatro cursos serão organiza-
dos em duas turmas. 

 Com o objetivo de discutir a aplicação de técnicas de 
educação inclusiva nas escolas a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) realizará nos próximos dias 29 e 30 de 
março, o Seminário de Tecnologia Assistiva. Os interessa-
dos podem fazer as inscrições pelo site www.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa . 
  O evento acontecerá no Centro de Educação Continu-
ada da SME. Haverá palestras de profissionais da rede mu-
nicipal da Capital, Universidade do Estado de Santa Cata-
rina, UDESC, e da Fundação CERTI-Centro de Referência 
em Tecnologia Inovadora.   A CERTI fará a apresentação do 
protótipo de um aparelho de leitura escrita em Braille, pro-
duzido em conjunto com a UFSC.

Educação realiza Seminário de 
Tecnologia Assistiva  

Boneco Frankolino é uma das atrações.  

Formação permanente a Distância

Livro destaca cem anos dos 
grupos escolares catarinenses 

 Premiações, castigos, sa-
las divididas entre meninos e 
meninas e grande importância 
para o patriotismo. Este cenário 
é analisado no livro “A Escola da 
República: Os grupos escola-
res e a modernização do ensi-
no primário em Santa Catarina”, 
escrito por Gladys Teive e Nor-
berto Dallabrida, professores 
da UDESC. A obra será lançada 
na próxima quarta-feira, 21 de 
março, às 19h30. O local será a 
Escola Básica Lauro Müller, loca-

lizada à Rua Marechal Guilher-
me, 134, Centro, Florianópolis.
 Por meio de imagens e 
textos, os leitores poderão co-
nhecer um pouco mais da im-
portância histórica dos grupos 
escolares em Santa Catarina. 
A obra focaliza antigos direto-
res, alunos, salas de aula, ma-
teriais didáticos e festas esco-
lares. O intuito é comemorar 
os cem anos de implantação 
das instituições no Estado.

Alunas em festa escolar do Grupo Silveira de Souza.
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