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A Escola Básica Municipal 
Osmar Cunha está de parabéns 
pelo desempenho de seus 
alunos na Olimpíada Brasileira 
de Matemática para Escolas 
Públicas. 

Com a melhor nota entre 
os medalhistas de bronze 
do Estado de Santa Catarina 
a estudante Maria Luiza 
Coutinho, da 6ª série do ensino 
fundamental recebeu a única 
medalha da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis.  

A aluna será contemplada, 
em 2012, com uma bolsa 
de Iniciação Científica Jr. 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 

Os alunos Pietro Eiras da 
Cunha, Shelly Beatriz Rambor 
dos Santos, Victor Emanoel da 
Luz e Danielly Campos Dias, 
também da 6º ano, receberam 
certificados de menção honrosa 
pelo seu excelente desempenho 
nas Olimpíadas.         
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Distribuir um livro para cada 
morador de Florianópolis, esta é a 
meta do Floripa Letrada, que incentiva 
a leitura nos terminais de ônibus da 
Capital. Desde a inauguração, em 
agosto de 2010, o projeto disponibiliza 
um acervo de 206 mil obras. Os 
exemplares de livros e revistas 
são distribuídos gratuitamente nas 
estantes dos terminais do Centro, Rio 
Tavares, Trindade e Canasvieiras. A 
iniciativa é realizada por meio das 
secretarias municipais de Educação, de 
Transportes e com o apoio da Cotisa e 
Indústria de Móveis Focus.

 Os usuários têm a oportunidade 
de ler as obras na espera do transporte 
coletivo, dentro do ônibus, durante o 
trajeto da viagem ou levar o exemplar 
para casa. Neste caso, a Secretária-
Adjunta de Educação de Florianópolis, 
Sidneya Gaspar de Oliveira, faz um 
apelo para que o passageiro devolva 
mais tarde a obra em algumas das 
estantes que estão nas plataformas. “Se 

todos que lerem o livro, ou a revista 
retirada nos expositores devolverem, 
mais pessoas terão acesso às obras e o 
Floripa Letrada cumprirá seu objetivo: 
democratização da cultura”. Já foram 
entregues pelos doadores 138 mil 
livros e 68 mil revistas.
 Para a manutenção do projeto 
a Secretaria de Educação conta com 
a parceria de empresas e pessoas 
físicas que doam obras para serem 
compartilhadas com a comunidade. 
Só em 2011 foram recebidos 60 mil 
livros da editora da UFSC e 3 mil 
revistas científicas da UDESC, tam-
bém foram registrados 277 doações 
de pessoas. No entanto, é importan-
te que haja ainda mais doações, uma 
vez que o projeto tem grande acei-
tação dos usuários do transporte co-
letivo e as reposições são contínuas. 
Para contribuir. os interessados po-
dem ligar para: 3251-6100.

Osmar Cunha nas Olimpíadas de Matemática

 Os profissionais que realizam ações diferenciadas em sala de 
aula serão reconhecidos pela Prefeitura de Florianópolis durante a 
primeira edição do “Prêmio Professor Nota Dez”. O objetivo é reco-
nhecer os profissionais que colaboraram para a melhoria da educação 
com experiências de ensino inovadoras e transformadoras. 
 Os educadores da rede municipal poderão se inscrever de 1º 
de março a 15 de abril no Centro de Educação Continuada (CEC), lo-
calizado à Rua Ferreira Lima, 82, no Centro da Capital. A premiação 
ocorrerá no dia 11 de maio em sessão solene na Câmara Municipal de 
Florianópolis.

Prêmio “Professor Nota Dez”

 Os Ministérios da Saúde e 
da Educação lançam em 2012 a 
Semana de Mobilização da Saú-
de na Escola. O evento acontecerá 
anualmente com um tema de mo-
bilização nacional. Aderindo ao 
projeto, a Prefeitura vai dispor de 
uma estrutura que irá integrar as 
Secretarias Municipais de Educa-
ção e Saúde.
 Para este ano foi escolhido 
o tema de prevenção da obesidade, 
que deverá ser trabalhado pelas es-
colas em parceria com a Rede de 

Atenção Básica à Saúde ao longo 
dos dias 05 à 09 de março, com 
foco nos alunos e suas famílias. 
 Dentre as atividades pro-
postas para semana estão avalia-
ção antropométrica dos educandos 
e agendamento de visitas das famí-
lias às Unidades Básicas de Saúde. 
Além dessas atividades, os gesto-
res da saúde e da educação pode-
rão optar por mais um conjunto de 
atividades que perpassam pelos te-
mas de promoção da alimentação e 
modos de vida saudáveis.

Semana Saúde na Escola

Floripa Letrada contabiliza 206 mil obras


