
O Ministério da Educação e a Fundação 
Itaú Social estão promovendo a Olimpíada 
de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 
Coordenada pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Co-
munitária (Cenpec), a olimpíada é destinada 
aos professores e alunos de escolas públicas 
de todo o país. O concurso é para os textos 
produzidos pelos alunos. 

Os professores podem se inscrever 
para receber um material de apoio que 
poderá ser trabalhado com todos os 
alunos da turma.

Os 500 alunos semifinalistas e 
seus professores ganharão medalha 
e livros. Os 152 alunos finalistas e 
seus professores receberão medalha 
e aparelho de som portátil. 

Os 20 vencedores e seus professores 
terão direito a um microcomputador e 
uma impressora. E as escolas dos vence-
dores receberão 10 microcomputadores, 
uma impressora e livros para ampliação 
do acervo da biblioteca. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 14 de maio 
pelo site escrevendoofuturo.org.br

Diversas entidades se posicionaram, em 
Florianópolis, contra a proposta do Senador 
Flávio Arns (PSDB-PR) de ingresso de crian-
ças de cinco anos no ensino fundamental. 
A informação é do Secretário Municipal de 
Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, 
(foto) que participou sema-
na passada do 11º Encontro 
do Grupo de Trabalho de 
Secretários de Educação de 
Capitais e de Grandes Cida-
des, realizado no Costão do 
Santinho. 

Por entenderem que a criança ainda 
estará imatura para cursar o primeiro ano, 
são contra a medida a Frente Nacional de 
Prefeitos, Undime Nacional (União dos 
Dirigentes Municipais de Educação), Con-
selho Nacional de Educação e Secretaria de 

Educação Básica do MEC. 
Todos defendem a manutenção 

da resolução federal que fixa o acesso 
ao ensino fundamental de crianças 
com 6 anos completos até  31 de 
março. Uma carta será encaminhada 
a deputados federais e senadores.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/Boletim nº 134 – Florianópolis, 03 de maio de 2010
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Não para o ingresso aos 5 anos no Ensino Fundamental

Um personagem bem manezinho vai 
circular nas escolas públicas municipais, abor-
dando a cultura açoriana, crendices e amor à 
natureza. Trata-se de  Odilho, encarnado pelo 
ator Alceu Ramos Conceição, filho e neto de 
moradores da Ilha de Santa Catarina. 

O projeto “Odilho na Escola” irá percorrer 
as unidades educativas durante os dias de 
semana, assim como aos sábados. O lan-
çamento do projeto será na Escola Básica 
Municipal Dilma Lúcia dos Santos, na 
Armação do Pântano do Sul, no dia 8 de 

maio, a partir das 14h30.
De maio até novembro, o ator Alceu 

Ramos fará 36 apresentações. Nas 
escolas vinculadas ao programa 
Escola Aberta, a performance 

será feita de preferência no 
sábado, quando alunos, pais 

e vizinhos reúnem-se no 
estabelecimento de ensino 

para atividades artísticas, 
culturais, esportivas e de 

qualificação profissional.

Educação lança Odilho na Escola

A Secretaria de Educação de Flo-
rianópolis e a Faculdade Estácio de Sá 
firmaram uma parceria para acompa-
nhamento do estado nutricional dos 
alunos da rede municipal de ensino. 
O convênio, assinado no início de 
abril, será realizado em três etapas: 
verificação do peso e da altura dos 
alunos e avaliação do estado nutri-
cional das crianças; acompanhamen-
to dos estudantes que estão fora 
do peso esperado; verificação dos 
alimentos que não estão sendo bem 
aceitos e realização de atividade de 

educação alimentar.
O trabalho irá envolver 17 acadêmi-

cas do curso de nutrição da Estácio, que 
serão supervisionadas por duas profes-
soras da faculdade e acompanhadas 
pela nutricionista responsável de cada 
unidade da prefeitura. A iniciativa busca 
oferecer aos estudantes de nutrição 
uma vivência prática dos conteúdos 
aprendidos em sala de aula. Fazem par-
te do projeto as Creches Abraão e Dona 
Cota, os Núcleos de Educação Infantil 
Nagib Jabor e Coqueiros, e a Escola Bási-
ca Municipal Almirante Carvalhal.

Parceria na Alimentação Escolar

O Sistema de Educação UniBrasil 
realizou, no dia 19/04, uma formação 
para 129 educadores das séries iniciais da 
rede municipal de ensino. Os professo-
res que estão implantando o inglês nas 
séries iniciais também receberam uma 
formação especial. 

O SEU, que oferece assessoria, mate-
rial didático, palestras e consultorias para 
educadores e alunos, foi implantado em 
treze escolas da SME.

UniBrasil
A SME está realizando uma 

formação sobre o Projeto SEU para 
os professores de 5ª e 6ª séries das 
escolas básicas Osmar Cunha, no 
bairro Canasvieiras, e Antônio 
Paschoal Apóstolo, localizada no 
Rio Vermelho. 

A professora da sala informatiza-
da está assessorando os professores 
das séries iniciais em sala de aula, 
com horário pré-definido.

Projeto SEU

A Secretaria Municipal de Educação vai distri-
buir o primeiro caderno da Educação Infantil. 

O volume, “Diretrizes Educacionais 
Pedagógicas para a Educação Infantil”, 
apresenta as políticas para a área, assim 
como algumas experiências desenvolvi-
das nas unidades educativas.
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Diretrizes Educacionais  
Pedagógicas para a 
Educação Infantil

Publicação da DEI

O Programa de Formação pela Escola irá promover, nesta quarta-feira 
(05), das 8h às 12h, o primeiro encontro do módulo “Competências Bási-
cas”, com a temática: “O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) e o apoio às políticas públicas para a educação básica”. 

O Formação pela Escola é um programa de formação continuada, na 
modalidade “a distância”, que tem como objetivo contribuir para o forta-
lecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com execução, 
monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social dos 
programas e ações educacionais financiados pelo FNDE.

A reunião será realizada no Auditório do Centro de Educação Continuada, 
localizado na Rua Ferreira Lima, 82 – Centro. Mais informações pelo 3251-6138.

FormAção

Concurso
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