
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/Boletim nº 159 – Florianópolis, 17 de novembro de 2010

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

EducaçãoInformativo da é o Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.   |   Secretário: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz.   |   Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). 
Textos: Ricardo Medeiros, Hemilin Alves e Aline de Andrade.   |   Fotos: Assessoria de Imprensa/SME.   |   Diagramação: Hemilin Alves e Aline de Andrade.  
WebMaster: Severo Rateke   |   E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   |   Contato: 3251-6124

No mês de setembro, dois alunos da Escola Básica 
Municipal Albertina Madalena Dias, na Vargem Gran-
de,  foram destaques no V Concurso de Redação e 
Desenho, promovido pela Guarda Municipal, em par-
ceria com a Secretaria de Educação. Ambos do tercei-
ro ano, Gabriel Dias de Azevedo Studzinski e Douglas 
Gonzatto dos Santos, ficaram, em sua categoria, em 
primeiro e segundo lugares. Os alunos fizeram uma 
redação sobre o tema  “Pedestre consciente não sofre 
e não causa acidentes”.

Concurso de Redação

A Colônia de Férias da SME terá inscrições 
abertas entre o período de 18 a 25 de novem-
bro. O programa tem por objetivo principal 
ampliar, durante o verão, o tempo de atendi-
mento em creches para crianças de quatro me-
ses a seis anos de idade. Desta forma, diversas 
famílias poderão deixar seus filhos num local 
de educação e cuidado, enquanto trabalham 
na temporada. A Colônia de Férias funcionará 
de 4 a 28 de janeiro de 2011, das 7h30 às 18h30.

  Oito creches participarão do programa, 
sendo denominadas unidades polo. No Rio Ta-
vares, fará parte do programa a Creche Maria 
Nair da Silva e, no Centro,  a  Almirante Lucas 
Boiteux. Em Canasvieiras, integrará a Colônia 

de Férias a Doralice Teodora Bastos e no Saco 
Grande II, a Creche Vila Cachoeira. Por sua vez, 
em Ingleses, participará da iniciativa a Creche 
Ingleses e, no Jardim Atlântico, a Creche Júlia 
Maria Rodrigues. Na Vargem do Bom Jesus, 
haverá Colônia de Férias na Creche Vila União 
e, no Monte Cristo, o programa terá sede na 
Creche Mateus de Barros.

 As inscrições deverão ser realizadas nas 
unidades polo e o processo de seleção das 
crianças será efetuado pela Comissão de Ma-
trícula Microrregional, nos dias 6 e 7 de de-
zembro. A divulgação dos selecionados , bem 
como a lista de espera, ocorrerá no dia 13 de 
dezembro.

Inscrições

Dando continuidade ao projeto “Clube da 
Leitura: a gente catarinense em foco”, a E.B.M. 
Professor Anísio Teixeira, na Costeira do Pira-
jubaé, promoveu, no último dia 27 de outu-
bro, um encontro dos alunos da 5ª série com a 
escritora Telma Piacentini.

O auditório ficou repleto de crianças, que 
conversaram com a autora do livro “Brincadei-
ras infantis na Ilha de Santa Catarina”. A obra 
foi lida pelos estudantes, que fizeram ainda 
brinquedos relacionados ao conteúdo estu-
dado. Os alunos presentearam a autora com 
um livro de culinária confeccionado por eles. 
A escola organizou e serviu aos participantes 
do encontro uma mostra da culinária da Ilha, 
com a orientação dos professores do Projeto.

A partir do dia 16, a SME estará com inscrições aber-
tas para os interessados em uma vaga em creches ou 
núcleos de educação infantil (NEIs) da rede municipal 
de ensino. O prazo termina no dia 24/11. A criança 
que já frequenta uma unidade de educação infantil 
terá a matrícula renovada automaticamente.

Como a procura é superior à oferta de vagas, o crité-
rio de seleção para novas inscrições seguirá o de menor 
renda per capita. Apenas será admitido o ingresso de 
criança que tenha, no mínimo, quatro meses de idade.

A divulgação do resultado das crianças contem-
pladas, bem como da lista de espera, ocorrerá 
no dia 15 de dezembro. Haverá o u t r a s 
novas inscrições a partir de 21 de                f e v e -
reiro de 2011. 

Inscrições em creches e NEIs 

Colônia de 
Férias

O estudante Evandro Nunes Albino, da 
Escola Básica Municipal Antônio Pas-

choal Apóstolo, no Rio Vermelho, con-
quistou o 3º lugar na XIII Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica. 
Evandro é aluno do 4º ano.

A prova envolveu conhecimentos so-
bre o espaço, sistema solar, fases da lua e 
eletricidade. O estudante recebeu medal-
ha de bronze, obtendo nota 9,40.  

Estudante
da Capital 
conquista 

3º lugar  
em 

olimpíada 
nacional

Clube da Leitura na Escola 
Anísio Teixeira

Programa irá ocorrer de 4 a 28 de janeiro

Professora Albaneza Duarte, Douglas Gonzatto (3º lugar) dirtetor Rubem 
Eduardo e Gabriel Dias de Azevedo Studzinski (1º lugar)
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As professoras Olga Rotenski e Zandra de Lima e 
Evandro Nunes Albino, “o menino de bronze” 


