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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Plantar e colher alimentos. Na creche Orlandina Cordeiro, Saco Grande, 
as idas à horta se tornaram mais divertidas. Com auxílio dos profissionais e das 
famílias, as crianças plantam hortaliças e saboreiam pratos saudáveis. Para a 
diretora Neiva Martins, “a atividade está sendo muito interessante. Descobrir e 
aprender coisas novas faz a alegria das crianças.”

      O NEI Barreira do Janga (Saco Grande) recebeu a visita das cri-
anças da Creche Poeta João da Cruz e Sousa. A unidade do Campeche 
apresentou a brincadeira do Boi de Mamão. Durante a dança, alguns 
integrantes do G6 do NEI Barreira participaram espontaneamente. Para 
Eleni Boing, diretora do Núcleo de Educação Infantil, o momento foi 
de interação entre crianças de comunidades tão diferentes e distantes. 
Um grupo do NEI já visitou o Campeche. As duas unidades passarão 
o dia juntos, com direito a piquenique na praia do Morro das Pedras 
,ainda em novembro.

Encurtando Distâncias
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A comemoração contribui para a união das unidades.

A Secretaria de Educação 
de Florianópolis vai continuar a 
atender no recesso escolar crianças 
de quatro meses a seis anos de 
idade regularmente matriculadas 
na rede municipal de ensino. 
Neste período entra em atividade 
a Colônia de Férias que no verão 
tem por objetivo a permanência em 
creches de filhos de famílias que 
precisam trabalhar na temporada.

As inscrições para 2013 vão 
de 19 a 26 de novembro. Os pais 
ou responsáveis devem procurar 
a creche ou núcleo de educação 
infantil (NEI) que a criança 
frequenta. O programa funcionará 
de 3 a 31 de janeiro, das 7h30 às 
18h30. Um total de oito unidades 
educativas estarão integradas à 
Colônia de Férias.

1-Areias do Campeche - Creche Poeta Cruz e Sousa2-Centro- Creche Almirante Lucas Alexandre   
 Boiteux

3-Canasvieiras - Creche Doralice Teodora Bastos4-Saco Grande II - Creche Orlandina Cordeiro5-Ingleses - Creche Ingleses  6-Monte Cristo - Creche Chico Mendes7-Itacorubi -Creche Joaquina Maria Peres8-Ratones-Creche Hermenegilda Carolina Jacques

 O Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa 
foi lançado pela Presidente da 
República, Dilma Rousseff, e pelo 
Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante (08/11). A meta é 
que todas as crianças, aos 8 anos, 
quando terminarem de cursar o 
terceiro ano do ensino fundamental, 
estejam alfabetizadas em língua 
portuguesa e matemática. O 
Secretário de Educação de 
Florianópolis, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, assinou o pacto 
em Brasília representando os 
secretários estaduais e municipais 

do país. Ele é também Presidente 
Estadual e da Região Sul da 
Undime, União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de 
Educação. 
 A Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis, 
desde 2008, desenvolve na rede de 
ensino o Pró-Letramento, que é um 
programa nacional de formação 
de professores para a melhoria 
da qualidade de aprendizagem 
da leitura, escrita e matemática. 
Os profissionais participam 
regularmente de cursos de 120 
horas, sendo 96 horas presenciais. 

Pacto pela Alfabetização

Rodolfo e as Conselheiras do Conselho Nacional de Educação Malvina Tuttman (direita) e Ana Dayse.

Nos vemos na horta

 No Verão também tem Creche
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 Representantes de Florianópolis estiveram no XXII Encontro 
Nacional de Conselhos Municipais de Educação, realizado na 
cidade de Gramado/RS, (17 a 19 de outubro), promovido pela União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME.
 Ao todo, 1000 participantes estiveram presentes, entre 
conselheiros, professores e secretários de educação de 335 
municípios de todo o Brasil. O Conselho Municipal de Florianópolis 
foi representado pelo Professor Lourival José Martins Filho e pelas 
assessoras Eliete Maria Querino e Dinorá Meinicke.
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Diversão e conhecimento.

 A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, neste 
mês, entrega oficialmente às comunidades cinco obras, em unidades que 
passaram por reformas e ampliações. Serão inauguradas as creches Stella 
Maris, Idalina Ochôa e Vila União e as escolas José do Valle Pereira e 
Anísio Teixeira. O investimento foi de quase R$ 8 milhões.

Tudo Novo
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 Pesquisar preços e 
porcentagens. Avaliar a quantia 
de juros cobrada sobre cada 
produto. Este foi o objetivo da 
saída de estudos da turma do sexto 
ano, da Escola Básica Intendente 
Aricomedes da Silva (Cachoeira do 
Bom Jesus), ao Floripa Shopping.  
A coordenação foi da professora de 
matemática Flaviana Menegueli.

 Depois do passeio, os 
alunos fizeram um levantamento 
dos dados obtidos com gráficos e 
tabelas em uma planilha eletrônica.
De acordo com a educadora, a 
saída foi uma ótima oportunidade 
para que os estudantes pudessem  
contextualizar no dia-a-dia o que 
foi aprendido em sala de aula. 

Como lição de matemática, os alunos foram a um shopping avaliar a quantidade de juros 
cobrados nos produtos.

Diversão garantida durante as aulas. A oportunidade de manter o con-
tato com o ar puro e a natureza. Assim foi a 
experiência relatada por estudantes do ter-
ceiro e quarto ano da Escola Básica Osval-
do Machado, do bairro Ponta das Canas, 
durante o passeio ao Parque Ecológico do 

Córrego Grande (31/10).
 A saída foi motivada pelo projeto 
“Biodiversidade da Fauna e da Flora” de-
senvolvido com as duas turmas pelas pro-
fessoras Sueli Zanuto Tot e Fabiana dos 
Santos Florêncio. 

D
iv

ul
ga

çã
o:

EB
 O

sv
al

do
 M

ac
ha

do
D

iv
ul

ga
çã

o:
EB

 In
te

nd
en

te
 A

ric
om

ed
es

 d
a 

Si
lv

a

Vamos às compras

Dia Ecológico

 A Escola Básica Padre João 
Alfredo Rohr, do bairro Córrego 
Grande, organizado, em parceria com a 
Universidade Estadual de Santa Catarina, 
UDESC, o primeiro Seminário e Mostra 
de Práticas Pedagógicas (12/11). O 
evento tem como objetivo promover 
trocas e dar visibilidade aos trabalhos 

realizados com os alunos no dia a dia 
da unidade. O Seminário conta com o 
lançamento do livro “De mãos dadas: 
discussões e vivências sobre a relação 
escola e universidade”, que traz artigos de 
estagiários, pesquisadores e profissionais 
da instituição.

1. REFORMA DA CRECHE IDALINA OCHÔA

Dia 13/11-14h30

Localização: Rua Vereador Osvaldo 

Bittencourt - Carianos

Atendimento atual: 156 crianças de 0 a 6 

anos, sendo 131 em período integral.

  
2- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

STELLA MARIS CORRÊA CARNEIRO

Dia14/11-14h30

Localização: Rua Luiz Boiteux Piazza – Ponta 

das Canas
Atendimento atual: 126 crianças, em período 

integral.

Crianças da Creche Idalina.


