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 Qual é o melhor time de Florianópolis, Avaí ou Figueirense? Já que o 
assunto causa polêmica até entre os torcedores mirins, a SME, através da Di-
retoria de Ensino Fundamental, promove o Primeiro Concurso de Redação 
Sobre Times de Futebol da Capital. Todos os 3.756 alunos das 7ª e 8ª séries 
das escolas básicas municipais poderão contribuir com um texto exaltan-
do o seu time do coração. O concurso ocorrerá na primeira quinzena de maio. 
 Os temas para a redação serão Avaí: Paixão Pra toda vida e Figueirense: o 
Furacão voltou.  Para um dos organizadores do concurso, professor Charles Sch-
norr, a iniciativa visa incentivar os estudantes a escreverem cada vez mais, assim 
como valorizar a cultura local por meio do esporte. Outras informações podem 

ser obtidas pelo telefone (48) 3251 6133 ou pelo email:  movimentos@gmail.
com.

 Com o objetivo de promover a educação alimentar e am-
biental, a Secretaria Municipal de Educação vai realizar o primeiro 
seminário “Formação em Educação Alimentar e Educação Ambien-
tal: diálogos articulados sobre alimentação e ambiente”. O curso vai 
discutir com os educadores formas para que os alunos aprendam 
e vivenciem a temática ambiental, incentivando os alunos a cuidar 
melhor de si mesmos, de suas famílias e do ambiente em que vivem. 
 A formação será ministrada por profissionais da SME, 
nutricionistas da NUTRESAN (Núcleo de Trabalho em Edu-
cação, Saúde, Alimentação e Nutrição), professores e bolsis-
tas do curso de Nutrição da UFSC. As inscrições ficam abertas 
para professores e supervisores escolares da Rede Municipal 
de Educação até o dia 02 de maio pelo site http://adm2.pmf.
sc.gov.br/siseve/sigepe/ , são 30 vagas. O evento acontece-
rá nos dias 04, 11, 18, 25 de maio e 15 de junho das 18h30min 

Concurso de redação em Escolas Municipais 
movimenta torcedores do Avaí e Figueirense

  Ficam abertas até o próximo dia 10 de 
junho as inscrições para a oitava edição do Prê-
mio de Educação Ambiental Amigos do Mar. O 
projeto é uma parceria entre o Instituto Arcor 
Brasil e o Projeto Tamar. O objetivo é estimular 
os alunos a realizarem estudos temáticos de 
educação ambiental, com foco na importância 
da conservação das águas de nosso planeta.

 Cada aluno de 2º a 5º ano poderá participar com um de-
senho enfocando o tema “Nossas águas sempre limpas”. Além de 
brindes, a escola vencedora receberá a visita da equipe técnica do 
Projeto Tamar, realizando atividades de educação ambiental com 
os alunos, o corpo docente, os pais e convidados da comunidade.
 As inscrições são limitadas a 1.000 escolas do Brasil e de-
vem ser feitas pelo site www.amigosdomarnaescola.com.br. Os prê-
mios serão entregues de 07 de novembro a 16 de dezembro de 2011.

8º Prêmio de Educação Ambiental Amigos do 
Mar está com inscrições abertas

9ª JORNATEC reúne profissionais no Centrosul
 A FECOMÉRCIO, SESC e 
SENAC promovem nos dias 
23 e 24 de maio de 2011 
a 9ª Jornada Catarinense 
de Tecnologia Educacional 
(JORNATEC). A intenção do 
evento é discutir sobre no-
vas tecnologias que podem 
ser inseridas em sala de aula. 
 Através de palestras, 
o encontro vai promo-
ver a atualização, sociali-
zação de conteúdos e a 
troca de experiências em 
relação as tecnologias 
aplicadas na educação. O 

evento acontecerá no  Centrosul, em Florianópolis, das 9h às 18 ho-
ras. As inscrições podem ser feitas pelo site www.jornatec.com.br até o dia 
16 de maio. Grupos acima de 10 pessoas ganham desconto na inscrição.
 A JORNATEC acontece desde 1999 e já reuniu mais de 5 mil gestores e edu-
cadores para debaterem sobre o avanço e influência das tecnologias na educação. 
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Alex (alvinegro), João (avaiano), Lahys (alvinegra) e Paloma (avaiana) todos já 
estão se preparando para o concurso
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Evento ocorre no Centrosul em Florianópolis

As inscrições ficam abertas até o dia 02 de maio pelo site da PMF

Secretaria de Educação vai realizar primeira 
formação em educação ambiental


