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A SME promove neste ano 
o “Projeto Clube da Leitu-
ra: a gente catarinense em 
foco”, idealizado e coordena-
do pela professora de Língua 
Portuguesa Heliete Schütz 
Millack. O objetivo deste 
projeto é divulgar a literatura 
catarinense valorizando os 
autores do Estado.

No dia 1º de dezembro, 

os alunos da EBM Professor 
Anísio Teixeira receberam a 
visita da escritora Eloí Elisa-
bet Bocheco. 

A autora é considerada 
uma das escritoras mais 
representativas da literatura 
infantil e juvenil catarinense. 
Os alunos homenagearam 
à escritora e também conta-
ram histórias.

Clube da Leitura
Está no ar um novo site que 

serve de apoio aos estudos de 
alunos do Ensino Básico de vá-
rias partes do Brasil. O site do 
professor Santiago (www.san-
tiagosiqueira.pro.br) foi criado 
para divulgar os conhecimentos 
geográficos, e atualmente tam-
bém auxilia professores com di-
cas e sugestões de atividades.

O site tornou-se, também,  
uma vitrine dos trabalhos reali-
zados com os alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Floria-
nópolis. 

Site de apoio
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Alunos contaram histórias em “Clube da Leitura”

As rematrículas on line para 
o ensino fundamental da Pre-
feitura de Florianópolis foram 
encerradas no dia 30 de no-
vembro. 

Um total de 11.261 alunos 
foram rematriculados, repre-

sentando 82%. Quem perdeu 
o prazo deve se encaminhar à 
unidade educativa para efetuar 
a rematrícula.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (48) 3251-
6127.

Matrículas

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiárias: Karina Schovepper (karina.schovepper@gmail.com) - Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com)                   Contato: 3251-6124

No último dia 3, a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis fez 
a entrega de óculos de grau a 
190 alunos da rede pública mu-
nicipal e cinco colégios estadu-
ais de Florianópolis. A iniciativa 
é uma parceira da prefeitura 
com o Ministério da Saúde.

Até o dia 15 de dezembro, 
mais 200 óculos serão entre-
gues.

Mutirão

A I Mostra Cultural de Orga-
nizações Não Governamen-
tais e Centros de Educação 
Complementar do Continente 
foi realizada no dia 4 no Cen-
tro de Evangelização Popular 
(CEDEP) da comunidade Chico 
Mendes. O evento socializou 
os trabalhos desenvolvidos 
com as crianças e adolescen-
tes durante o ano de 2009, e 
foi uma parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação 
de Florianópolis. Ao todo, são 
800 crianças atendidas pelos 
CEC´s e 750 pelas ONG´s.

Mostra Cultural

• Alunos novos – As no-
vas matrículas vão até 14 de 
dezembro. Os pais ou res-
ponsáveis farão a operação 
acessando o portal: www.pmf.
sc.gov.br. O município está 
disponibilizando 5.682 novas 
vagas em 36 escolas. 

Após a efetivação da “matrí-
cula on line”, os pais deverão 
entregar na unidade educati-
va, até o dia 18 dezembro, ori-
ginal e fotocópia da certidão 
de nascimento e o atestado 
de frequência ou de aprova-
ção.

No, dia 1º de dezembro foi 
realizado a Festa do Natal 
Luz na Escola Básica Muni-
cipal  Acácio Garibaldi São 
Thiago, localizada na Barra 
da Lagoa. O evento foi orga-
nizado pela parceria entre a 
unidade educativa e o Pro-
grama Escola Aberta para a 
Cidadania.

Este ano o tema da deco-
ração foi “A arte da dobradu-

ra”, sendo todo espaço esco-
lar enfeitado com dobraduras 
confeccionadas pelos alunos 
e professores.

Todas as famílias da co-
munidade foram convidadas  
para prestigiarem a festa 
natalina. Entre as atrações 
artísticas foram feitas apre-
sentações musicais  de alu-
nos, assim como a Banda do 
Papai Noel.

Festa do Natal Luz
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Festa contou com a participação da Banda do Papai Noel

O projeto Rádio na Escola, 
que cria emissoras na internet, 
foi o vencedor do prêmio ARe-
de 2009 na modalidade Setor 
Público, categoria Municipal, 
e será destaque no programa 
Patrola, da RBS TV. 

A equipe do Patrola esteve 
na Escola Básica Municipal 
Mâncio Costa, localizada em 
Ratones. O programa vai ao ar 
no dia 26 de dezembro. A Rá-
dio Mâncio Costa está na web 
desde o início do 2º semestre 

deste ano, coordenado pelo 
professor Ricardo Levi.

A idéia do projeto, do Núcleo 
de Tecnologia Educacional da 
Secretaria de Educação da 
Capital (NTE), é construir um 
espaço de ensino, cultura e 
lazer para que os alunos con-
sigam colocar em prática o seu 
potencial e sua capacidade 
expressiva. Os envolvidos reali-
zam todo processo de criação, 
produção e edição dos progra-
mas radiofônicos.

Escola na TV


