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Escola da Capital recebe 
Programa UCA

A Escola Básica Vitor Miguel de Souza, no bairro 
Itacorubi, será a próxima a receber a segunda 
fase do Programa “Um computador por Aluno”. O 
laptop educacional, do modelo Classmate, é dife-
rente do XO,  já em uso na Escola Básica Municipal 
Intendente Aricomedes da Silva. 

Nos dias 26 e 27 de agosto foi realizada, pelos 
integrantes do ProUCA, o  1º encontro de forma-
ção sobre o Programa para professores e fun-
cionários da escola. Também estiveram presentes 
Assessores da Diretoria do Ensino Fundamental 
e representantes do Núcleo de Tecnologia Mu-
nicipal. Nesse encontro, dentre outras atividades, 
houve oficinas de uso pedagógico com manuseio 
do laptop e vivências relacionadas ao uso dessa 
tecnologia integrado ao contexto escolar. 

Na quinta-feira, dia 30, haverá uma reunião com 
os atuais diretores das unidades educativas, a partir 
das 16 horas, no auditório do Centro de Educação 
Continuada, para divulgação do processo de eleição 
dos novos dirigentes de escolas, creches e núcleos 
de educação infantil. Na ocasião serão apresentados 
o Decreto e a Portaria que normatiza o pleito.   Para 
o dia 5 de outubro está agendado um seminário de 
sensibilização para quem quiser se candidatar ao 
cargo de diretor. De 18 a 20 de outubro será a vez 
das inscrições dos concorrentes na sua unidade. A 
eleição ocorrerá no dia 26 de novembro.

Valdir José de Oliveira estudou na EJA do Núcleo Cos-
teira, em 2006.  Na época, ele chegava sempre muito 
cansado no núcleo, depois de uma longa jornada de 
trabalho como pedreiro. Mesmo assim, Valdir queria mais 
e  foi  inscrito  para o PRO EJA, que é o Programa Nacional 
de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adul-
tos. Desta forma, ele foi sorteado para ingressar no IFSC, 
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. 
Com muito sacrifício e determinação, em agosto deste 
ano, Valdir formou-se como Técnico em Edificações. 

Casado e pai de dois filhos, o ex-aluno da EJA já atua na 
área, fazendo projetos  a convite de um professor do IFSC.

Ex-aluno da EJA se forma em edificações no IFSC
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Reunião com diretores sobre 
eleições

Encontro dos servidores

Na próxima quinta-feira (30/09) haverá o 5º Encon-
tro de Integração dos Servidores da Educação. O 
tema será o Plano Municipal de Educação: histórico, 
diretrizes e metas. O encontro será realizado no Au-
ditório do Centro de Educação Continuada, a partir 
das 18h30. Mais informações por meio da Gerência 
de Articulação de Pessoal: 3251-6110.

Trupe da Alegria  invade creches 

 
Existe uma turma formada por diferentes tipos: gêmeos comilhões, criança que 
não larga o brinquedo, criança que está sempre de olho no brinquedo do colega, 
menino que  esconde um docinho e o outro que adora uma bagunça, além de uma 
menina arrumadinha,  pais brigões, cozinheira ligeira e uma professora enlouque-
cida com tanta confusão. Quem poderá mudar esta situação?  Somente alguém 
muito especial. Com muita música, dança e palhaçada a "Trupe da Alegria", em “Uma 
creche divertida e colorida”, leva uma mensagem de afeto e de respeito à diferença 
às unidades de Educação Infantil do município de Florianópolis. Nesta quarta-feira, 
o espetáculo será apresentado na creche Fermínio Francisco (Córrego Grande), às 10 
horas, e no NEI Zilda Arns (Carianos), às 15 horas. Esse trabalho é fruto da pesquisa 
de mestrado em Teatro do professor Diego de Medeiros Pereira, orientado pela pro-
fessora Biange Cabral (UDESC).
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O grupo traz diferentes tipos de comédia

Valdir acreditou num futuro melhor

Professores em treinamento
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 Os integrantes do Clube da Leitura e convidados participaram recentemente do Curso 
de Contadores de História, nível básico, promovido pelo SESC, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Educação. Os objetivos do curso foram disseminar o hábito da leitura, desen-
volver a criatividade e a inovação através de histórias e estimular a atenção e a concentração. 
 Nos dias 17 e 18 de setembro aconteceu o encerramento do curso, com a apresen-
tação de cada participante. A contação de história ocorreu em vários lugares, como asilos e 
unidades educacionais. 
Conforme a professora Ana Lúcia Pereira, Coordenadora da Biblioteca Comunitária da Escola 
e NEI Costa da Lagoa, “agora que o curso chegou ao fim, retornamos às escolas com novas 
técnicas e aprendizados, para que assim possamos estimular cada vez mais, o gosto de nos-
sas crianças pela leitura”.

Curso de contadores de história

Tomaram posse na quinta-feira 
(23/09) os novos membros do Con-
selho Municipal de Educação de 
Florianópolis (CME).
Como titulares, um total de 15 pes-
soas vão trabalhar no órgão, entre 
membros da educação em geral, pais 
e professores e Organizações Não 
Governamentais. 
Para um mandato de dois anos (2010-
2012), como titular, pela Secretaria 
de Educação da Capital, assumiram 
Vânio César Seemann e Janete de Oliveira da Silva pela Associação de Pais e Professores do Sistema 
Municipal de Ensino, Anelise Lange, além de Jane Mota, da Secretaria de Estado da Educação. Os 
representantes de entidades comunitárias são Vera Regina Simão Rzatki, pelo lado Continental, e 
Eliete Maria Querino, pela parte Insular.  Há também um representante das Escolas Particulares do 
Sistema Municipal de Ensino, Clair Gruber Souza. Para o mandato de um ano (2010-2011) foram 
empossados Marly da Rosa Carvalho (Secretaria Municipal de Educação), Rosane Gesualdi Mes-
quita de Lima (Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino), Patrícia Kincheski 
(ONGs conveniadas com a prefeitura), Cláudia Regina Pires (Representantes de Pais do Conselho 
Deliberativo  Escolar do Sistema Municipal de Ensino), Maria Goreti de Luca (Instituições de Porta-
dores de Necessidades Educativas Especiais ), Pedro Cabral (Diretores das Unidades Educativas da 
Rede Municipal), José Peres Angotti (Universidade Públicas ) e Henrique França (Profissionais da 
Educação das Escolas Particulares do Sistema Municipal de Ensino).

Novos conselheiros da Educação tomam posse

A Escola Desdobrada Lupércio Belarmino da 
Silva realizou, no último dia 11 de setembro, a 1ª 
festa da família. O objetivo do evento foi reunir 
as famílias dos alunos e divulgar os trabalhos 
desenvolvidos por eles, como as apresentações 
de teatros de sombra. Teve ainda mostra educa-
tiva, gincana, coral e apresentação de DVD com 
os momentos dos estudantes.

O manezinho Odilho (foto), por meio de 
parceria com a Secretaria Municipal de Educa-
ção, também esteve presente, proporcionando 
momentos agradáveis e divertidos.

Na Creche Doralice Teodora Bastos, em 
Canasvieiras, a educação física é realizada de 
forma diferente. As crianças vivenciam mo-
mentos inusitados e desafiadores. As diver-
sões mexem com o imaginário dos pequenos. 
Exemplo disso foi a visita que a personagem 
D. Bruxa fez ao estabelecimento de ensino, 
contando histórias e fazendo brincadeiras, 
como “pega-pega” e “assusta e congela”.

 As crianças se distraem também com o 
“banho de balde” e o reaproveitamento do 
lixo, como sacos plásticos e caixas de papelão, 
que servem para escorregar no parque.

Divulgação/SME

Creche da SME apresenta 
educação física singular

Escola da Capital promove primeira 
festa da família

UFSC e UAB Florianópolis abrem inscrições para Administração Pública

A Prefeitura de Florianópolis está com inscri-
ções abertas para o processo seletivo visando a 
contratação de membros do magistério, admi-
tidos em caráter temporário. As inscrições vão 
até o dia 11 de outubro e estão sob a respon-
sabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas 
Sócio-Econômicos – FEPESE. 

As inscrições serão efetuadas somente via 
Internet, no endereço eletrônico:http://edu-
capmf.fepese.org.br/ A taxa de inscrição é de 
R$ 30,00. A Prova será realizada no dia 14 de 
Novembro, em locais a serem definidos pela 
Organização. Informações pelo telefone: 3953-
1032.

PMF fará processo seletivo para contratar profissionais da Educação

De 29 de setembro a 25 de outubro, a Universidade 
Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB), pólo Florianópolis, estará 
com inscrição aberta para o processo seletivo  do Curso 
de Bacharelado em Administração Pública. Na modali-
dade de educação a distância serão oferecidas 50 vagas 
para os interessados que tenham concluído ou irão con-
cluir o Ensino Médio até a data da matrícula, prevista 
para a segunda quinzena de fevereiro de 2011.

A inscrição será realizada somente pela internet, por meio do site www.coperve.ufsc.br A taxa de 
inscrição será  no valor de R$ 65,00.   O Processo Seletivo será realizado no dia 14 de novembro 
de 2010 em uma única etapa. A prova terá duração de quatro horas, com início, impreterivel-
mente, às 14 horas.
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Divulgação/SME

Secretário da Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz (E) e  conselheiros

Polo da UAB em Florianópolis

Crianças se distraem com brincadeiras

A contação de história ocorreu em vários locais


