
Valdinei e Elaine Secco, pais de 
Luan Fellype, 4, decidiram dar um 
presente diferente para o Núcleo de 
Educação Infantil Ingleses, onde o 
filho frequenta. A unidade recebeu 
um painel de adesivos coloridos 
que foi instalado no dia 22 de 
março, véspera do aniversário de 
Florianópolis. O casal, proprietário 
da empresa de Comunicação Visual 
Secco, queria tornar a entrada da 
unidade mais atraente, que tivesse 
mais sintonia com o ambiente infantil.

A ideia inicial era desenvolver um painel feito com 
impressão digital, mas após a avaliação dos custos, os pais 
decidiram produzir os adesivos no plotter de recorte – 

uma das impressoras com a qual a 
empresa trabalha.

As imagens foram escolhidas 
em conjunto com a direção do 
NEI. “Nós decidimos junto com a 
diretora e com as professoras quais 
seriam as melhores imagens. E as 
crianças adoraram, principalmente 
o arco-íris”, contou Valdinei Secco. 
O painel é composto por flores, 
pássaros, livros e um arco-íris. Até 
o final do semestre, os pais preten-

dem acrescentar outros adesivos ao NEI.
O Núcleo de Educação Infantil Ingleses, construído em 

2008, atende 420 crianças em período parcial, das 7h às 
13h e das 13h às 19h.

Núcleo de Educação Infantil Ingleses ganha nova decoração
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A Secretaria Municipal de Educação 
recebeu da empresa Meritt a atualiza-
ção dos resultados da Provinha Brasil, 
através do reenturmamento dos alunos 
que no ano passado fizeram a avaliação. 

Segundo Alexandre Oliveira, diretor 
da Meritt, esse segundo relatório tem 
um grande valor pedagógico. “Trans-
portamos o resultado que o aluno 
obteve no final de 2009, quando estava 
no 2º ano, para a turma em que ele se 
encontra agora em 2010, no 3º ano 
do Ensino Fundamental. Desta forma, 
informações detalhadas sobre a alfa-
betização do aluno estão nas mãos do 
professor que estará com ele ao longo 
de todo o ano.” 

Segundo Rosane Immig, gerente de 

articulação pedagógica da Secretaria, 
desde quando a Provinha começou a ser 
aplicada, em 2008, Florianópolis já vem 
tendo informações detalhadas sobre a 
alfabetização dos alunos. “Era, ainda, o 
único município do Brasil a realizar o pro-
cessamento de cada questão da prova, 
gerando informações sobre o domínio 
do aluno em cada uma das habilidades 
avaliadas na Provinha”, lembra Rosane.   

No início de maio, a SME aplicou a 
primeira etapa da Provinha Brasil com as 
turmas do segundo ano e novamente 
irá inovar, através de um sistema onde os 
resultados são digitados. Em uma semana 
a Secretaria, as escolas e os professores re-
ceberão os resultados, que serão entregues 
durante uma formação com os educadores.

Florianópolis realiza trabalho inédito 
com resultados da Provinha Brasil

Aluno da rede municipal se destaca 
em Campeonato de Karatê em Maceió

Jean Carlos dos Passos, de 12 anos , aluno da 7ª série da Escola Básica 
Municipal Albertina Madalena Dias, , sagrou-se vice-campeão individual em 
Kumite (luta) na categoria 12 a 13 anos, no Campeonato Brasileiro disputa-
do em Maceió (AL). 

O título garantiu ao jovem atleta uma vaga na seleção nacional que dis-
putará o sulamericano em Caracas na Venezuela, de 21 a 27 de junho. 

O 2º Congresso Sul Brasileiro de 
Gestão Pública, realizado na última 
semana, em Curitiba (PR), teve a 
participação dos coordenadores do 
programa Todos Podem Aprender 
Sempre (TOPAS), Sônia Carvalho e 
Vânio Seeman. Durante o evento eles 
apresentaram um case do projeto.

Este ano, o tema do Congresso é 
“Educação e os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio”. Em três dias de 
congresso serão desenvolvidas aproxi-
madamente 70 horas de atividades.

TOPAS
O TOPAS  é destinado a alunos 

na faixa-etária de 13 a 17 anos, que 
estão matriculados e frequentando 
regularmente de quarta a sétima sé-
ries do ensino fundamental da rede 
municipal. Eles têm como caracterís-
tica o fato de terem no mínimo duas 
repetências em sua trajetória escolar.   

Para que consigam terminar o en-
sino fundamental e avancem rumo 
ao ensino médio, os alunos passam a 
ter aulas em tempo integral; entram 
na unidade pela manhã e ficam até 
o final de tarde, com direito a café 
da manhã, almoço e lanches. Sete 
unidades educativas da SME já fazem 
parte do programa.

TOPAS é apresentado 
em congresso de 
gestão pública A Creche Ingleses está desenvolvendo um 

projeto diferente com um grupo de crianças 
de 4 e 5 anos. Chamado de “Quem Somos 
Nós?”, o trabalho, que é coordenado pelo pro-
fessor Marcos Schwambach, tem o objetivo 
de facilitar a adaptação das crianças à creche, 
para que elas passem a conhecer as outras 
crianças, os professores, os profissionais da 
unidade e a elas mesmas. 

Para isso, são desenvolvidas diferentes 
atividades. Em uma delas, elas são incentiva-
das a fazer um desenho delas próprias. Todos 
os trabalhos têm o objetivo de proporcionar  a 
interação das crianças.

Projeto Quem Somos Nós?
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Pós-Graduação 
em Ciências

O Instituto Federal de Santa Catarina 
está com as inscrições abertas para o 
curso de Pós Graduação Latu Sensu em 
Ensino de Ciências, na modalidade a 
distância, no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil – UAB, para o segundo 
semestre de 2010. Os interessados de-
vem se inscrever até o dia 30 de maio.

O curso tem como objetivo a forma-
ção continuada e o aperfeiçoamento de 
professores portadores de diploma de 
curso superior, que ministram as disci-
plinas de Biologia, Física, Matemática e 
Química, no Ensino Fundamental e Mé-
dio, ou Gestor em estabelecimentos de 
ensino das redes pública ou particular.

São 40 vagas para o Polo UAB 
Florianópolis. As aulas, que terão início 
em agosto de 2010 e término previsto 
para dezembro de 2011, serão mi-
nistradas a distância com encontros 
presencias obrigatórios às segundas-
feiras, das 19h às 21h30.

Mais informações no site http://in-
gresso.ifsc.edu.br

O Senac está promovendo um 
curso de telemarketing que será 
ministrado na Escola Básica Acácio 
Garibaldi São Thiago, nos períodos 
noturno e vespertino. As aulas terão 
início no dia 17 de maio. Serão duas 
turmas de 30 alunos. 

Mais informações pelo telefone 
3229-3207 ou 3232-7637.

Telemarketing

Creche Vicentina Maria da Costa 
lança informativo

A Creche Vicentina Maria da Costa Laurindo lançou o primeiro 
jornal informativo com informações sobre a unidade educativa.

Nessa primeira edição, os leitores podem conhecer um 
pouco mais sobre a história da creche e sobre a formação dos 
professores e funcionários. Há ainda uma agenda com as ativi-
dades que serão realizadas durante o mês de maio.

O jornal é produzido pelas professoras Sandra Patrícia, Ju-
liana Souza, Laureci Queiroz e Juliana Santos, com a correção 
ortográfica da professora Thereza Cristina.

Rápidas

Inscrições
Práticas Exitosas

Os profissionais que atuam nas 
Unidades Educativas da Rede Munici-
pal de Ensino, Instituições Conveniadas 
e Centros de Educação Complementar 
vinculados à SME, de forma individual 
ou coletiva podem inscrever seus 
trabalhos no Seminário de Práticas 
Exitosas, de 10 a 14 de maio. 

As inscrições devem ser feitas pes-
soalmente, através de representante 
da Unidade Educativa ou Assessor 
Pedagógico, na Gerência de Forma-
ção Permanente, na Rua Ferreira Lima, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.  

Para efetuar a inscrição, os interes-
sados devem preencher a ficha de 
insrição, disponível no site da SME: 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entida-
des/educa/. O trabalho deve ser en-
tregue em duas vias, uma impressa 
e outra digital, com identificação da 
categoria e o título da prática exitosa 
a que concorre.

Alimentação apresenta projeto 
no Dia Internacional do Celíaco

O projeto de inclusão de portadores da doença ce-
líaca da RME será apresentado, neste domingo (16), 
no Centro de Atendimento ao Idoso (CATI) em São 
José. A intolerância ao glúten é uma alergia perma-
nente ao trigo, cevada e centeio.

 O programa, desenvolvido desde 2005, oferece 
alimentos sem glúten aos alunos da rede municipal, 
treinamento para merendeiras e professoras, além de 
acompanhamento nutricional das crianças.

 A partir de 2007, iniciou-se um trabalho de de-
senvolvimento de novos produtos com acompanha-
mento de testes de aceitabilidade, valor nutricional e 
custo, o que resultou, por exemplo, na produção de 
macarrão e biscoitos integrais, ambos sem glúten.

 No evento, haverá distribuição de materiais infor-
mativos e do livro “Sabores e Saberes do Arroz – uma 
oportunidade para a alimentação escolar” com recei-
tas de alimentos sem glúten e amostras de produtos 
alimentícios. 

 A coordenação é do Departamento de Alimenta-
ção Escolar, em parceria com a Associação Brasileira 
de Celíacos em Santa Catarina (ACELBRA/SC). O 
projeto será apresentado, após Caminhada do Dia In-
ternacional do Celíaco. A concentração está marcada 
às 9h na Arena Multi-Uso em São José.

Dezoito escolas básicas já receberam um kit de 
amplificação vocal, composto por um microfone, 
tipo headset, e uma caixa de som. O material está 
sendo entregue pelo Departamento de Saúde e 
Bem Estar do Servidor - DESABES, como mais um 
recurso técnico para minimizar o esforço vocal dos 
professores. 

Mais oito escolas básicas receberão o kit, cuja 
distribuição integra as ações da Campanha de Saú-
de Vocal promovida pela Secretaria Municipal de 
Educação, desde o ano de 2005.

 Entre as ações da campanha, estão a distribui-
ção de garrafinha de água “squeeze”, marcadores de 
páginas com orientações para incentivar hábitos de 
higiene vocal para todos os profissionais da edu-
cação, bem como de cartazes informativos para as 
unidades educativas. Anualmente são realizados en-
contros “Como vai sua voz”, assim como a fonoaudi-
óloga Hannelore Matsuo participa de  reuniões das 
unidades educativas e de encontros de formação 
continuada, além de prestar atendimento individual 
aos profissionais no DESABES.

 Mais informações: Rua Ferreira Lima nº 82 - 
Centro de Educação Continuada - Centro, através 
do telefone 2106-5905 ou pelo e-mail prosabes@
pmf.sc.gov.br

Amplificadores Vocais
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 A Diretoria de Educação Continuada, através da Gerência de Educação 
Inclusiva, está selecionando profissionais readaptados da Secretaria Muni-
cipal de Educação para atuar no Centro de Apoio Pedagógico para Aten-
dimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/Florianópolis. Os interes-
sados deverão marcar entrevista pelo telefone 2106-5902, no período das 
8h às 17 horas. O público alvo são Auxiliares de Ensino, Auxiliares de Sala e 
Professores das áreas de Geografia, Matemática, Séries Iniciais e Educação 
Infantil, com conhecimento básico de informática.

Seleção de Profissionais Readaptados


