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APRENDER BRINCANDO
Toda criança tem a fase do por que e com as crian-

ças do CEC (Centro de Educação Continuada) Chico 
Mendes, localizado no bairro Monte Cristo, não é 
diferente. Pensando nisso, o grupo de educadores 
da entidade conveniada à SME lançou o projeto “Di-
versidade”, que conta com a  “Oficina de Lo-
calização Espacial”, coordenada por Grasiela 
Machado, em que as crianças podem fazer 
perguntas sobre localização geográfica.  

 No decorrer do projeto surgiram mui-
tas dúvidas como: O planeta é redondo 
ou quadrado? Por que não caímos?  Por 
que existem os anéis de Júpiter e Satur-
no? Em que continente estamos? O Brasil 
fica dentro de SC ou SC dentro do Brasil? 
Onde foi realizada a Copa do Mundo este 
ano? Em que parte do Brasil fica SC?

 As dúvidas começaram a ser sanadas 
quando os educadores levaram ao Centro 
de Educação mapas mundi, do Brasil e de SC, 
em tamanhos originais que foram observa-

dos com atenção e interesse pelos alunos. Após esse 
primeiro contato, as crianças  coloriram e recortaram 
os mapas, podendo usá-los na forma de um quebra- 
cabeças, o ideal para aprender brincando.
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A Diretoria de Administração Escolar, atra-
vés da Gerência de Articulação de Pessoal, 
está selecionando profissionais readaptados, 
lotados na Secretaria Municipal de Educação, 
para atuarem no Órgão Central e no Centro de 
Educação Continuada (CEC). 

O público alvo são os servidores públicos com 
conhecimento em informática e , dentre otros 
requisitos, que tenham disponibilidade para tra-
balhar nos períodos matutino, vespertino ou no-
turno. O profissional escolhido atuará no aten-
dimento ao público, atendimento telefônico, 
protocolo, arquivo, digitação de documentos. 
Os interessados deverão encaminhar nome, 
matrícula, e-mail e telefones de contato para 
dae.sme@pmf.sc.gov.br, no período de 19 a 
20 de agosto. A seleção será realizada através 
de entrevista, que deverá ser agendada atra-
vés do mesmo e-mail utilizado para fazer a so-
licitação da inscrição.

Mais informações pelo telefone: 3251-6110.

O 6º Prêmio “Construindo a Igualdade de 
Gênero” vai beneficiar estudantes de ensino 
médio, estudantes de graduação, graduados, 
especialistas e estudantes de mestrado, mes-
tres, estudantes de doutorado e ainda a esco-
la promotora da Igualdade de Gênero.

O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM) da Presidên-
cia da República, do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCT), do Ministério da Educação 
(MEC), e do Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM).

A inscrição vai até o dia 15 de setembro 
de 2010 e é feita através do website: www.
igualdadedegenero.cnpq.br

A Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), através da Regional de Santa Catarina, 
desenvolverá este ano o 12º concurso “Salve 
sua Pele”. O projeto é uma parceria com as 
Secretarias de Educação e contempla crianças 
do pré-escolar à quarta série do ensino 
fundamental das escolas das redes municipais, 
estaduais e particulares. O objetivo do concurso 
é incentivar o público infantil ao uso do protetor 

solar, na prevenção do câncer de pele.
A campanha será promovida dia 27 de outu-

bro, quando estudantes receberão materiais 
explicativos. A partir disso, deverão criar  de-
senhos sobre a importância do uso de filtro 
solar para prevenir o câncer de pele. Além de 
prêmio em dinheiro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia em Santa Catarina, os melhores 
colocados ganharão diplomas e medalhas.   

Inscrições abertas para o 
Prêmio Igualdade de Gênero

Seleção de profissionais 
readaptados

O lançamento da Campanha de Proteção 
Solar “SOL E SAÚDE” foi realizada nos dias 2 e 
3 de agosto, no auditório do Centro de Edu-
cação Continuada da SME.

 O evento contou com presença do Secre-
tário Municipal de Educação, Rodolfo Joa-
quim Pinto da Luz e da dermatologista Ka-
rina Streliaev Dziekaniak. Na oportunidade, 
foi realizada a entrega do kit de proteção 
solar aos professores de Educação Física da 
rede municipal. O kit é composto por filtro 
solar fator 30, protetor labial, um boné, uma 
garrafa de água (squeeze) e uma mochila.

A Campanha segue com ações que promovem 
a conscientização, com  realização de oficinas e 
palestras e divulgação de material informativo.

SME lança campanha de 
proteção solar

Desde o dia 9 de agosto as turmas do Projovem 
Urbano do Continente, até então sediadas na esco-
la Rosa Torres de Miranda, foram transferidas para a 
Escola Estadual Irineu Bornhausen. A unidade fica 
na Rua Vereador Batista Pereira, nº 306, no Estreito.

Estão abertas as inscrições para a campanha “Alu-
no Nota 10”, que tem o objetivo de descobrir jovens       
talentos da literatura em Santa Catarina, além de in-
centivar o hábito da leitura. Será criada uma coletânea 
composta por sete livros-álbum. Para participar, basta 
enviar um texto sobre as oportunidades de trabalho 
por meio da cultura, dança, folclore, artesanato, artes 
cênicas, artes plásticas que o seu bairro disponibiliza. 
Informações:contato@institutomovimento.com.br 
ou www.brandilli.com.br/alunonota10

Projovem Urbano

Aluno Nota 10
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