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Creche Anna Spyrios Dimatos realiza

1ª SEMANA DA FAMÍLIA

Segurança  intensifica-
da  nas  escolas  do  

NORTE DA ILHA
 A volta às aulas na Rede Municipal de 
Educação ocorre com melhorias na segu-
rança dos estudantes. Além do trabalho da 
Guarda Municipal de Florianópolis, o 21º 
Batalhão de Polícia do Norte da Ilha está de-
senvolvendo uma operação para priorizar o 
efetivo nas 28 unidades da região, entre   cre-
ches, escolas e núcleos de educação infantil.

 Responsável por cuidar de 
206 crianças,  de  0  a 6 anos, no bair-
ro Tapera, a Creche Anna Spyrios 
Dimatos terminou o primeiro se-
mestre de 2011 com muita ale-
gria. A 1ª Semana da Família reu-
niu os pequenos, a comunidade e 
os professores em um momento 
de confraternização. Foram apre-
sentados trabalhos pedagógicos, 

peças de teatro, espetáculos cir-
censes e dança do Boi de Mamão.
 Para a diretora Alice Castro, 
a semana foi de grande sucesso, 
o momento serviu para resgatar 
a parceria com a comunidade. 
“Muito já se ouviu falar desse bair-
ro do sul da ilha, mas raramente 
se comenta sobre o que de bom 
existe nesse pedacinho de terra.”

 Florianópolis poderá obter 
um empréstimo internacional, na 
ordem de mais de 50 milhões de 
dólares, para aplicar na área da 
educação. O dinheiro viria do BID, 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento, que está interessado 
em apostar no município, após 
pesquisa feita em 2009 e 2010, 
que mostra Florianópolis com a 

melhor média nacional, na área de 
educação infantil, entre as capitais 
do país.  Mas a verba também con-
templaria o ensino fundamental.
 Segundo o Secretário Ro-
dolfo J. Pinto da Luz, o dinheiro do 
BID  será destinado para a cons-
trução de 23 creches , que vão se 
somar às 81 unidades, que aten-
dem atualmente 10.666 crianças. 

Empréstimo poderá viabilizar a 
construção de 23 creches na Capital
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 O polo da Universidade Aberta 
do Brasil receberá mais obras para 
integrar a biblioteca da Secretaria 
Municipal de Educação. A doação 
de 1.111 livros pela CAPES (Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior) representa 
um investimento de quase 30 mil 
reais.
 Os livros estarão disponíveis 
para pesquisa e empréstimo, após 
processamento técnico na biblio-
teca, localizada à Rua Ferreira Lima, 
nº 82, Centro. Para utilizar o servi-
ço de empréstimo é preciso estar 
cadastrado. A inscrição é efetivada 
mediante a apresentação dos origi-
nais do documento de identidade e 
comprovante de residência.

Doação de Livros para o Polo UAB

 A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Florianópolis e diversas enti-
dades estão programando a “Hora da 
Paz”. A ideia é que durante pelo menos 
três minutos, escolas, creches e outras 
instituições parem e reflitam sobre os 
princípios da paz. 
 A ação será realizada no dia 5 de 
outubro, em três horários, às dez da 
manhã, três da tarde e sete da noite. 
Com o apoio da Secretaria Estadual 
de Educação e da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime-SC), o ato deverá ocorrer em 
outras regiões de Santa Catarina.

Estado vai celebrar 
a Hora da Paz

 O Secretário de Educação da Capital Catarinen-
se, Rodolfo J. Pinto da Luz, esteve com a Ministra de 
Relações Institucionais da Presidência da República 
Ideli Salvatti. Pinto da Luz pediu apoio para que o 
Governo Federal, por meio dos Correios, lance um 
selo comemorativo aos 150 anos de nascimento de 
Cruz e Sousa. O Secretário levou até uma sugestão 
de selo, que além da figura do poeta, possui uma 
foto de Florianópolis do século  19.

Homenagem a 

Cruz e Sousa

 

 Em julho aconteceu o último 
dia de Formação Continuada do 
Centro Universitário de Brusque 
– UNIFEBE. O mestre Gilmar José 
Fava, Assessor da Prefeitura Muni-
cipal de Florianópolis, com função 
na Diretoria de Ensino Fundamen-
tal, falou sobre as perspectivas do 
professor frente ao Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). Estiveram presentes as-
sistentes, professores universitários, 
gestores universitários, técnicos ad-
ministrativos e outros convidados.
 Gilmar é um dos mais assídu-
os participantes dos eventos e trei-
namentos de instrumento de ava-
liação promovido pelo MEC/INEP 
em Brasília. É membro cadastra-
do no BASIS e tem um amplo co-
nhecimento o sobre o SINAES.

Representante da Secretaria 
de Educação realiza palestra 

em Brusque


