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Para participar de apresentação no Congresso de Educação 
Básica, COEB 2017, os interessados têm até o dia 31 de outubro 
para encaminhar os trabalhos. O evento, organizado pela SME, 
traz na VII edição o tema: “Docência: especificidades, saberes 
e práticas”. Os projetos poderão ser inscritos em apenas uma 
modalidade. A primeira delas é  “Comunicação Oral de Pesquisa”, 
que são em nível de mestrado e doutorado para pesquisadores 
que atuam na rede municipal de ensino ou em outras redes. Outra 
é  “Relato de Experiência”, destinada aos trabalhos pedagógicos 
realizados individual ou coletivamente por profissionais da rede 
. A última modalidade é  “Banner”, atividades práticas realizadas 
em sala de aula, como dissertações e teses dos profissionais 
vinculados à SME ou de pesquisadores externos. Para saber 
mais e efetuar a inscrição, acesse: https://goo.gl/7O5JkM.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE  TRABALHOS NO COEB 
2017

O evento será realizado nos dias 1º e 2 de fevereiro, no Centro de Cultura e 
Eventos da  UFSC

CRECHE MUNICIPAL É CAMPEÃ DA 
GINCANA REÓLEO

Disputa foi feita com outras 29 unidades, entre escolas e creches

A Creche Municipal Anna Spyrios Dimatos, na Tapera, foi a 
vencedora da Gincana ReÓleo, da Associação Comercial e 
Industrial de Florianópolis- ACIF. Recolheu 1.585 litros de óleo já 
utilizados em cozinhas.  Os 50 profissionais da creche, a maioria das 
220 crianças da unidade e famílias, uniram-se para alcançar o 1º lugar. 
Conforme a diretora Andréa Regina, a força-tarefa percorreu restaurantes, 
bares e lanchonetes em busca do produto. A unidade educacional ganhou 
R$ 1.500,00 em prêmio, dinheiro que vai para projetos ambientais. As 
turmas 4A e 4B, com pequenos de três e quatro anos, terão direito a um 
passeio de escuna para visitar a Ilha de Anhatomirim. As duas turmas 
foram as que mais arrecadaram óleo. 

 Ano que vem mais 360 crianças, em Ingleses, poderão ser atendidas 
na educação infantil. O bairro do Norte da Ilha contará com uma 
nova unidade de ensino que terá 20 salas de atividades. A ordem 
de serviço para o empreendimento, que estará localizado na Rua 
Projetada, foi assinada e será executado em seis meses. A obra 
terá dois pavimentos. Será a quinta unidade de atendimento infantil 
no bairro, que já conta com os NEIs Ingleses, Gentil Mathias, Maria 
Helena e a Creche Ingleses. Juntos, os quatro estabelecimentos de 
ensino atendem 1.282 meninos e meninas. 

INGLESES TERÁ 5ª UNIDADE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Com o investimento de R$ 4,7 milhões mais 360 crianças serão atendidas

 
A galera da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, EJA Centro I, foi até o 
planetário da Universidade Federal de 
Santa Catarina, UFSC. O local realiza 
projeções do céu à noite e de dia. 
Dessa forma é possível ver planetas e 
estrelas como se fossem observados 
de qualquer ponto sobre a superfície 
da terra. A saída de estudo possibilitou 
aos grupos observarem o processo de 
formação do universo, as constelações, 
bem como a classificação e o 
mapeamento das estrelas, planetas, 
cometas, asteróides.

TURMAS DA EJA VISITAM PLANETÁRIO DA UFSC

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TECNOLOGIAS, COMUNICAÇÃO E TÉCNICO DE ENSINO

  Até o dia 11 de novembro   
estarão abertas as 
inscrições para o curso 
de especialização a 
distância em ‘Tecnologias, 
Comunicação e Técnicas 

de Ensino’, promovido pela Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFP). Serão disponibilizadas 30 vagas para o Polo 
UAB, mantido pela SME. A inscrição para o processo seletivo será 
realizado pela internet: http://ead.utfpr.edu.br.  A taxa de inscrição 
é de R$ 90,00. O resultado da primeira chamada será divulgado a 
partir do dia 29 de novembro, no site da UTFP. O Objetivo do curso 
é incentivar os alunos a aplicarem técnicas de ensino inovadoras e 
a elaborarem projetos de intervenção mediada por tecnologias. 

Serão 30 vagas destinadas ao Polo 
UAB Florianópolis
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Alunos aprofundaram estudos de 
astronomia
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Crianças têm a oportunidade de desenvolver hábitos alimentares saudáveis ao mesmo 
tempo que adquirem consciência ecológica através do cuidado com a natureza

Aproveitar os momentos de celebração da vida, como a comemoração dos aniversários, 
com temas que tenham consonância com o trabalho desenvolvido em sala contemplando 

a alimentação saudável refletida e vivenciada pelos escolares

Criatividade nas receitas também é fundamental.  As meninas da AEBAS/ CAS produziram docinhos com casca 
de banana

NEI COQUEIROS 

NEI COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ

CRECHE MARIA NAIR DA SILVA

CRECHE IDALINA OCHÔA

As ações desenvolvidas no ambiente horta promovem a consciência socioambiental 
das crianças através das práticas de contemplação, de conservação e de interação com a 

natureza

Há necessidade constante de mediação para que a criança evolua na própria autonomia e 
que o momento da alimentação seja prazeroso no seu tempo

AEBAS/CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES 

Aqui a galerinha preparou patê de atum para o 
sanduiche e suco de  laranja natural


