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SACO GRANDE 
GANHA NOVA 

CRECHE
Foi assinada a ordem de serviço para o 

início da reforma do prédio da Associação 
de Moradores do Sol Nascente, que se 

transformará em creche. O prédio contará 
com 4 salas e 2 banheiros para as crianças. 

Haverá ambientes para a secretaria e direção, 
cozinha, refeitório, lavanderia e banheiro 
para funcionários e para deficientes. A área 
externa será toda revitalizada e abrigará 
parque infantil e estacionamento.

No  prédio, a associação irá ocupar o piso 
superior.   

O projeto Floripa Letrada, 
considerado o maior acervo 
democrático de livros do Brasil, 
oriundo de doações, foi ampliado. 
O Terminal de Integração de 
Ônibus da Lagoa da Conceição 
(Tilag) ganhou uma estante com as 
mais diversas obras à disposição 
gratuitamente da população. É o 
quinto terminal a receber o projeto, 
que distribuiu mais de 1 milhão de 
livros e revistas para os usuários 
do transporte coletivo. A iniciativa 
já é realidade nos terminais do 
Centro, Rio Tavares, Trindade e 
Canasvieiras. 

FLORIPA LETRADA CHEGA À 
LAGOA DA CONCEIÇÃO EDUCAÇÃO GANHA QUINTO 

PRÊMIO NACIONAL
Respeito à diversidade, 

combate ao racismo 
e às discriminações e 
fortalecimento de identidade 
e de direitos. Com êxito 
nessas metas o programa 
Diversidade Étnico-racial, 
da Secretaria de Educação 
de Florianópolis, venceu o 
prêmio nacional Camélia da 
Liberdade - Ação Afirmativa, 
Ação Positiva na categoria 
Experiências Educacionais.

A solenidade ocorreu no 
Rio de Janeiro. 

SME LANÇA DIRETRIZES E 
CURRÍCULO

A Secretaria de Educação de Florianópolis lançou dois livros. Uma 
publicação é sobre as diretrizes curriculares da educação básica e 
a outra é relativa ao currículo da educação infantil da rede municipal 
de ensino. O evento ocorreu no auditório Antonieta de Barros, na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

UAB FLORIANÓPOLIS 
ELEGE REPRESENTANTES

A Universidade Aberta do Brasil, UAB 
Florianópolis, realizará no dia 7 de abril a 
eleição para escolher os novos membros 
para o conselho do polo. Deverão votar 
funcionários, alunos, tutores presenciais e 
representantes de instituições de ensino 
superior vinculados.

As assembleias serão realizadas por 
categorias no Polo UAB Florianópolis, à 
Rua Ferreira Lima, nº 82.

Assembleias ocorrerão no dia 7 de abril

Escolas e creches receberão exemplares

Dona Maria (53) teve seu primeiro 
contato com o projeto 
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A unidade atenderá cerca 
de 60 crianças

Sônia Carvalho, coordenadora do projeto, 
e secretário Rodolfo Pinto da Luz


