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O Secretário de Educação da Capital anunciou que a unidade de 
educação infantil terá o nome de Creche Celso Ramos, para que o local 
continue a homenagear o ex-governador de Estado. “Não podemos 
sepultar o nome desta personalidade que tanto trabalhou por Santa 
Catarina, com grande atuação na área de educação”, afirma Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz.

 Já a Escola Básica José Amaro Cordeiro foi reformada e ampliada, num 
investimento de  recurso próprios na ordem de R$ 3 milhões 147 mil. A área do 
estabelecimento foi aumentada em quase  quatro vezes, passando para  3 mil 458 
metros quadrados.
 Foi edificado um 2° pavimento, interligado ao piso térreo por meio de escadas e 
amplas rampas de acesso. Foram construídas 7 novas salas de aula de ensino fundamental 
e 1 de educação infantil, sala para laboratório de ciências, auditório e banheiros. A 
escola ganhou também 1 ginásio de esportes, 1 quadra descoberta, bosque, torre para 
caixa d’água, muros, estacionamento e pátios coberto e descoberto. 

vagas em creches

Ambiente remodelado

Iniciamos o ano letivo de 2012 com 
muitas novidades e desafios. Temos um novo 
Ministro da Educação, Aloísio Mercadante e 
,no Estado, a provável mudança de Secretário.

Os desafios são muitos e se tornam estímulo 
no decorrer do tempo: alfabetizar todas as 
crianças no menor tempo possível, respeitar o 
período de aprendizagem de todos e de cada 

um; construir as diretrizes pedagógicas para a educação básica; ampliar, 
com qualidade, as vagas na educação infantil; diminuir o número de 
analfabetos acima de 15 anos no município. Enfim, são muitos os desafios... 

Porém, bem maior é a força que nos une na construção de uma Educação 
de qualidade social. Sejam todos bem vindos ao ano letivo de 2012!

Boas Vindas
Mais

 O Congresso de Educa-
ção Básica (COEB), promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, foi organizado por 
um grupo de 200 pessoas, entre 
professores, técnicos administra-
tivos, motoristas e estagiários.  
 O comprometimento dos 
apoiadores possibilitou que mais 
de 1800 profissionais de educa-
ção estivessem presentes nos três 

dias de evento, que aconteceu na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina.  
 O Secretário de Educação 
da Capital agradece o empenho 
dos participantes e colaboradores 
que contribuíram para a realiza-
ção do congresso. “Com certeza 
o evento foi mais um instrumen-
to para nosso crescimento profis-
sional, parabéns a todos.”

Além da Creche Celso 
Ramos, outra novidade para o 
ano letivo é o funcionamento da 
Creche  João  da Cruz e Sousa, na 
Areias do Campeche.  A verba 
aplicada no empreendimento 
foi de R$ 2 milhões 127 
mil, numa parceria entre os 
governos municipal e federal. 

O espaço, com 1.118 metros 
quadrados, tem oito salas de 
aula, biblioteca, anfiteatro e 
sala de informática.  

A unidade tem capacidade 
para 140 crianças em tempo 
integral. Na região, além desta 
unidade, há as creches APAM e 
Francisca Idalina Lopes.

Casa nova para as 
crianças da Creche 

Santa Terezinha

As crianças da 
Creche Municipal 
Santa Terezinha iniciam 
o ano letivo no dia 14 de 
fevereiro em um novo 
espaço, o da antiga 
Escola Celso Ramos, 
na Prainha. Com a 
conclusão da primeira 
etapa de melhorias do 
edifício, concentrada 
na parte térrea, o 
prédio receberá as 116 
crianças matriculadas 
na instituição em tempo 
integral. Com outras 
obras, o local poderá 
oferecer, até o final 
do ano, um total de 
quase 500 vagas para a 
comunidade. 

COEB termina com saldo 
positivo

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Secretário Municipal de Educação
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