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 Por meio de parcerias 
com algumas academias, as 
creches APAM Morro das Pe-
dras, Idalina Ochôa (Caria-
nos) e o NEI Armação parti-
cipam de aulas de natação.
Na Creche APAM Morro das 
Pedras, os pequenos, que pos-

suem entre 3 e 5 anos, 
têm atividades duas 
vezes por semana 

na Academia Sotália. 
 Todas as terças e 
quintas-feiras, sob a 

supervisão de profissionais 
de Educação Física, 45 crian-

ças são organizadas em 
grupos e se deslocam para 
a piscina. O projeto ainda 

conta com o apoio do super-
mercado Hiper Bom do Cam-
peche e das empresas de trans-
porte escolar Massad e Dove 
tur, que custeiam o transporte 
das crianças até a academia.
 No Núcleo de Educação 
Infantil Armação o projeto 
existe desde 2006 e atende 120 
crianças de 1 a 5 anos. As aulas 
acontecem quinzenalmente na 
Academia Armação Aquática, 
que cede a piscina para as aulas. 
 Já na Creche Idalina 
Ochôa, bairro Carianos, a nata-
ção atende 70 crianças com ida-
de entre 5 e 6 anos, desde 2009. 
As aulas ocorrem todas as sex-
tas-feiras na academia Da Vula. 

 No dia 24 de agosto, próxi-
ma quarta-feira, o “Floripa Letrada – 
a palavra em movimento”, que distri-
bui livros e revistas para usuários do 
transporte coletivo, de forma gratui-
ta nos terminais, completa um ano. 
Para comemorar esta data o projeto 
será ampliado para o Terminal Inte-
grado da Trindade. A iniciativa já está 
presente nos terminais do Centro, 

do Rio Tavares e de Canasvieiras.  
Com 90 mil obras colocadas à 
disposição da população, a ideia 
incentiva o hábito da leitura, cria 
novos leitores, além de divulgar os 
mais diversos escritores. Os usuá-
rios têm à disposição materiais para 
serem lidos na espera do trans-
porte coletivo, dentro do ônibus 
ou durante o trajeto da viagem. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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Floripa Letrada completa um ano 
e  tem programação especial

CRIANÇAS NA PISCINA 

 Estão abertas até o dia 30 
de agosto as inscrições para o en-
contro de relatos e experiências 
“Quem faz, comenta”, que vai 
debater temas envolvendo edu-
cação inclusiva, formas de me-
diar conflitos, educação das rela-
ções étnicorraciais e dificuldades 
de aprendizagem. O cadastro 
dos trabalhos pode ser feito pelo 
e-mail smebias@gmail.com ou 

pelo blog www.formanaescola.
blogspot.com .  
 O evento é organizado 
pela EBM Osvaldo Machado e 
acontecerá de 13 de setembro a 
11 de outubro, no auditório da 
Escola Intendente Aricomedes, 
Cachoreira do Bom Jesus. A for-
mação terá uma carga horária de 
30h, com certificação expedida 
pela SME.

“Quem faz, comenta”: Formação reunirá 
relatos e experiências de profissionais

 Os brinquedos antigos 
do NEI Coqueiros ganharam 
nova forma com a oficina de 
construção de escultura. A ini-
ciativa surgiu para aproximar 
as crianças do conceito de 
reutilização, já que as peças 
utilizadas seriam descartadas. 
As produções ficaram expos-
tas no hall da unidade para re-
cepcionar a chegada das cri-
anças no início do semestre.

Construção de Bonecos
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 No último dia 16 de agosto a Escola Básica Do-
nícia Maria da Costa, localizada no bairro Saco Gran-
de, comemorou 25 anos.  A unidade tem se destaca-
do no que diz respeito à acessibilidade e à inclusão 
social, encaminhamentos e parceria ao Posto de 
Saúde da Comunidade e ao trabalho com as famílias.
São desenvolvidos alguns projetos na escola, 
que resgatam a condição humana dos alunos, 
com o envolvimento de todos os profissionais 
da unidade e também da prefeitura da Capital. 

 A prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, está com inscrições abertas para contrata-
ção de professores e graduandos do curso de letras em caráter 
temporário. As vagas são para as áreas de português, inglês e 
português-inglês.
 Os interessados deverão comparecer à Rua Conselheiro 
Mafra, nº 656, Edifício Aldo Beck, 4º andar, Sala 402. Com aten-
dimento das 13h às 19h, os candidatos deverão estar munidos 
obrigatoriamente de originais e cópias da carteira de identidade 
e CPF, além do comprovante da formação mínima exigida. Os 
certificados de Curso de Aperfeiçoamento realizados na área de 
Educação em 2010 e diploma de pós-graduação são documentos 
optativos.
 Contato com a Diretoria de Administração Escolar da Se-
cretaria Municipal de Educação, através dos telefones 3251.6111 
e 3251.6112.

Seleção emergencial para 
professores de inglês e português

 De 28 a 30 de agosto acon-
tece, no Centro de Eventos da 
UFSC, o IX Encontro Cata-
rinense de Saúde Mental. O 
evento tem como objetivo dar 
visibilidade às diversas ativi-
dades realizadas pelos cursos 
da área da saúde da UFSC e 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis. 
 O intuito é promover e 

aprofundar debates sobre as práticas, concepções teóricas 
e estratégias da Política Nacional de Saúde Mental, com 
acadêmicos, gestores, profissionais da atenção psicossocial, 
usuários e sociedade civil em geral. Inscrições e informa-
ções podem ser obtidas pelo site www.ccs.ufsc.br/saude-
mental/ .

Encontro de saúde mental

 No final do primeiro semes-
tre de 2011, as crianças da Creche 
Vicentina, dando continuidade ao 
projeto “As Diferenças “ realiza-
ram uma apresentação para toda a 

unidade. Eles celebraram o “amor” 
em vários idiomas: japonês, ale-
mão, francês, etc. A iniciativa foi 
organizada pelas professoras, Ma-
ria Conceição, Lenise e Elaine.

Várias línguas

 A Secretaria de Educação de Florianópolis foi destaque 
no programa Via Catarina da TVCOM (Canal 36 da NET). 
Foram exibidas reportagens sobre dois projetos da rede, o 
Bosque EBIAS e o projeto Guardiões da Energia. No Bosque 
da Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS), 
no bairro Cachoeira do Bom Jesus, são desenvolvidas ativi-
dades pedagógicas voltadas à natureza. Já no projeto Guardi-
ões da Energia, da Escola Básica João Gonçalves Pinheiro, 
no Rio Tavares, o objetivo é conscientizar os estudantes da 
importância de um planeta sustentável através da economia 
de energia elétrica. A gravação do programa pode ser aces-
sada no blog da SME www.assessoriasme.blogspot.com/ 

Escola Donícia Maria da Costa faz 
aniversário

TV COM destaca projetos da SME 
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