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A Diretoria da Educação 
Continuada coordena um 
curso de Inglês Básico para a 
Comunidade.

O curso é dividido em 
quatro níveis e são oferecidas 
20 vagas por turma. Podem 
participar moradores de 
Florianópolis, professores e 
funcionários da Prefeitura da 
Capital com mais de 15 anos.

Mais informações pelo 
telefone (48) 2106-5901.

Curso de Inglês

Os estudantes do 
Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) de 
Coqueiros participaram, 
como convidados, de uma 
atividade pedagógica que 
envolveu professores e 
alunos do Curso Técnico 
em Panificação do Instituto 
Federal, no último dia 5 de 
agosto.

Foi servido café com doces 
e salgados produzidos pelos 
participantes do curso.

A Secretaria de Educação 
de Florianópolis, através 
da Gerência de Articulação 
Pedagógica Continuada e o 
Departamento de EJA, tem 

mantido uma parceria com 
o Instituto Federal de Santa 
Catarina, objetivando oferecer 
cursos aos estudantes 
matriculados no curso de EJA 
do município. 

No ano de 2010 serão 
oferecidos, na Unidade de 
Florianópolis/Mauro Ramos, 
cursos de qualificação 
profissional inicial de  
“Pedreiro de Edificações: 
Alvenaria e Revestimentos” 
para os alunos da EJA no 
Ensino Fundamental. Na 
unidade de Coqueiros, o 
objetivo é oferecer, também 
em 2010, cursos na área de 
turismo e hospitalidade.Concurso Público

A Prefeitura de Florianópolis 
está com as inscrições 
abertas para o concurso 
público destinado ao 
preenchimento de cargos 
do magistério. As inscrições 
vão até o dia 8 de setembro 
e só poderão ser feitas pela 
Internet, no endereço: http://
educapmf.fepese.ufsc.br.

São oferecidas 278 vagas 

para diversas áreas. Além 
disso, o concurso prevê a 
reserva técnica para as vagas 
que vierem a surgir durante a 
validade do concurso.

O candidato poderá se 
inscrever em uma ou duas 
áreas. A taxa de inscrição é 
de R$ 80,00 para uma área e 
de R$ 120,00 para a inscrição 
em duas áreas.

Com base no projeto 
“Brincando e Descobrindo”, 
a professora Vera Maria 
de Araújo, e as crianças 
da Creche Mont Serrat 
trabalham a identidade do 
grupo.

Além de resgatar a 
autoestima das crianças, 
o projeto também trouxe 
as famílias para dentro da 
creche.

O corpo de cada criança é 
desenhado em papel pardo 
e os familiares enviam uma 
foto do rosto da criança e 
uma roupa que não sirva 
mais para produzir uma 
réplica da criança. 

“Os alunos queriam 
mostrar para todos, com 
isso a família se aproximou 
das atividades”, conta a 
professora.

Brincando e Descobrindo

O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) tem como função 
analisar as prestações de 
contas e checar notas fiscais 
e outros documentos relativos 
aos gastos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), transferidos pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). 

Além disso, verifica a 
regularidade de abastecimento, 
a qualidade e a aceitação da 
alimentação escolar.

Os conselheiros são 
nomeados por ato legal, de 
acordo com as constituições 
estaduais. Somente neste ano, 
os conselheiros já visitaram 16 
unidades educativas.

Entenda o CAE
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Projeto resgata a autoestima das crianças.

A 5ª edição da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP) 
começa nesta terça-feira, 
18 de agosto. Este ano, a 
competição teve mais de 19 
mil inscritos em todo o país.

A OBMEP é uma 
promoção dos Ministérios 
de Ciência e Tecnologia 

e da Educação, realizada 
pelo Instituto Nacional de 
Matemática Pura Aplicada 
(Impa) e pela Sociedade 
Brasileira de Matemática.

Na edição do ano 
passado, dois alunos da 
rede municipal de ensino da 
Capital foram premiados com 
medalha de prata.

OBMEP 2009

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Diagramação: Karina Schovepper (estagiária) - karina.schovepper@gmail.com                                  Contato: (48) 3251-6124

Nos dias 23 e 24 de 
setembro acontece o 5º 
Ecofestival, na Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, 
com o tema “Responsabilidade 
com o planeta e com a vida”. 

Mais informações na 
secretaria da sua escola ou 
pelos telefones: (48) 3251-6102 
ou (48) 3251-6133.

Ecofestival

Cursos para alunos da EJA
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Alunos da EJA participaram de evento de Curso de Panificação.

Áreas: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
Artes, Música, Artes Plásticas, Ciências, Dança, Educação 
Especial, Educação Física, Espanhol, Geografia, História, Inglês, 
Libras (Língua Brasileira de Sinais), Matemática, Português e 
Inglês, Braille, Tecnologia Educacional e Orientador Educacional.


