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O Programa Diversidade Étnico-racial, da Secretaria 
de Educação de Florianópolis, recebeu o prêmio nacional 
Camélia da Liberdade – Ação Afirmativa, Ação Positiva 
na categoria Experiências Educacionais. A solenidade 
de entrega contará com a presença do secretário de 
Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Ocorrerá 
no dia 25 de março, às 19h30,  no Rio de Janeiro. 

O Programa Diversidade Étnico-racial busca 
fortalecer a convivência com diferentes culturas e 
assumir a diversidade racial na sociedade brasileira. 

DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL 
RECEBERÁ  PRÊMIO NACIONAL 

Na Creche Municipal Vila Cachoeira há novidades no Projeto 
Refeitório. O “Integrador” passa nas salas buscando cinco crianças de 
cada vez para levar ao refeitório. Duas professoras e uma criança ficam 
no buffet para auxiliar aos demais a fazerem os pratos. As frutas são 
distribuídas por uma educadora e uma criança. Outra profissional e seu 
ajudante mirim orientam na separação do lixo ao final das refeições. 

INTEGRAÇÃO NA HORA DE COMER
Em 12 de março é comemorado no Brasil o Dia do 

Bibliotecário. Na rede municipal de ensino de Florianópolis 
existem 33 profissionais efetivos atuando em escolas.

Criar e manter nos estudantes o hábito e o prazer da leitura 
e da aprendizagem é uma das metas do bibliotecário. Outra 
é proporcionar oportunidades de utilização e produção de 
informação que possibilitem a aquisição de conhecimento, 
compreensão, desenvolvimento da imaginação e lazer. 

PARABÉNS, BIBLIOTECÁRIOS

A SME irá promover nos dia 24 e 25 de março, às 18h e 
19h, o primeiro encontro de integração para os servidores 
da educação efetivos admitidos a partir do mês de abril 
de 2014. Com o tema “Estágio Probatório e Avaliação 
de Desempenho Profissional”, o encontro será no 
Centro de Educação Continuada, Rua Ferreira Lima, 82.

Os interessados deverão fazer a inscrição 
a partir do dia 18 no site www.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa/, no link Formação Permanente.

ENCONTRO DE SERVIDORES

Para comemorar os 289 
anos de Florianópolis quem 
vai ganhar o presente é a 
população. A Creche Hassis, 
de padrão internacional 
de sustentabilidade, será 
inaugurada na quinta-feira, 
19 de março, às 15 horas.

Na Barra do Sambaqui, 
as melhorias da Escola 
Desdobrada Marcolino José de 
Lima serão entregues no dia 24, 
às 10h. No dia 27 de março, às 
14h, será a vez do Núcleo de 
Educação Infantil do Campeche.  

NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, 
SME INAUGURA OBRAS

Projeto foi contemplado na categoria 
‘Experiências Educacionais

Pequenos ajudam a servir os colegas e na 
organização do refeitório

A rede municipal de ensino possui 33 bibliotecários

Funcionários efetivos admitidos a partir de  abril 
de 2014 são o púlbico alvo 

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
D

M
 M

ar
co

lin
o 

Jo
sé

 d
e 

Li
m

a

D
iv

ul
ga

çã
o:

 C
re

ch
e 

V
ila

 C
ac

ho
ei

ra

D
iv

ul
ga

çã
o:

 S
M

E 

D
iv

ul
ga

çã
o:

 S
M

E

Creche Hassis possui padrão internacional 
de sustentabilidade
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Maria Tereza 
C a r d o s o , 
natural de 
Florianópolis, 
nasceu em 
21 de abril 
de 1946. Foi 
professora da 
rede municipal 
de ensino e 
trabalhou na 
antiga Escola 
Isolada de 
Sambaqui e 
na EBM João 
G o n ç a l v e s 
Pinheiro, no Rio Tavares, onde atuou 
por 35 anos e foi diretora. Após passar 
em concurso do Governo do Estado, 
atuou como Administradora Escolar no 
Colégio Estadual Getúlio Vargas. Maria 
Terezinha faleceu no dia 03 de fevereiro.

Está sendo realizado na Creche Marcelino Barcelos Dutra,  na Costeira do 
Ribeirão da Ilha, o Projeto: Plantar, Cuidar e Aprender com a  Horta Escolar. 
A ação visa resgatar a horta e o cultivo de frutas, hortaliças e verduras, 
estimulando a alimentação saudável. Além de plantar alface, cenoura, tomate 
e cebolinha, as crianças também plantaram morango, pimenta e maracujá.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA CRECHE
MARCELINO BARCELOS DUTRA

DEDICAÇÃO AO 
MAGISTÉRIO

O ministro da Educação, 
Cid Ferreira Gomes (foto), 
e o presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, Antônio 
Idilvan de Lima Alencar, virão 
a Florianópolis prestigiar 
a inauguração da Creche 
Municipal Hassis, na Costeira 
do Pirajubaé.  A instituição, 
de padrão internacional 
de sustentabilidade, será 
entregue à comunidade nesta 
quinta (19), às 15 horas.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO PARTICIPARÁ DA 
INAUGURAÇÃO DA CRECHE HASSIS
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SE ECONOMIZAR, NÃO VAI FALTAR
Dicas para economia de água:

- Não deixe torneiras pingando;
- Aproveite a água da chuva para regar as plantas e o jardim; 
- Feche a torneira quando estiver escovando os dentes ou 
fazendo a barba. Só abra quando for usar;
- Não tome banhos demorados, 5 minutos são suficientes.
 
Dicas para economia de energia elétrica: 

- Quando possível, use a luz natural;
- Ao sair da sala, apague as luzes; 
- Tome banhos rápidos; 
- Não mantenha equipamentos eletrônicos ligados à toa.

Projeto promove o consumo de frutas e verduras
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Aposentou-se pela rede 
municipal em 2001
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