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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Curso de panificação 
e confeitaria

Dia Mundial contra o 
tabagismo: SME na luta

Na última sexta-feira, 31 de maio, foi comemorado o dia mundial 
contra o tabagismo. Anualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

escolhe um tema ligado ao consumo de tabaco para discutir na sociedade. 
O assunto deste ano é o fim da publicidade, promoção de derivados do tabaco 

e os patrocínios realizados pelas indústrias. O objetivo é a redução do consumo destes 
produtos. A Secretaria Municipal de Educação colabora para a conscientização e estímulo 
ao antitabagismo através de locais 100% livres de fumaça em todas as unidades escolares. 

Senen Hauff, oncologista, diz que as estratégias adotadas pelo Departamento de Saúde 
e Bem Estar do Servidor, da SME, auxiliou na diminuição em 7% dos fumantes, que 
atualmente na capital são em torno de 40 mil pessoas. A médica afirma ainda que através 
da Campanha do mascote “Purinho”, que viajou por todas as escolas da rede municipal 
de ensino, as crianças foram as grandes incentivadoras dos adultos para pararem de 
fumar, aumentando inclusive a procura dos grupos de apoio nos 39 postos de saúde de 
Florianópolis que oferecem o serviço.

Em 2011 foram implantadas em escolas e creches placas com os dizeres “Não é 
permitido fumar a partir deste ponto. Área 100% livre de fumaça”. A campanha contou 
com a distribuição de folders e discussões promovendo os benefícios de viver longe do 
cigarro.

A campanha incentivou também os profissionais a não fumarem próximo às 
dependências de ensino. Para o Secretário de Educação, “o pior exemplo é um professor 
fumando, mesmo que seja escondido nos fundos da escola, temos que combater esse 
mal.” Rodolfo Joaquim Pinto da Luz complementa: “os professores tem que manter a 
posição de educadores em todos os momentos”.

Conhecendo o  
Sítio do Pica Pau amarelo

A criançada de 5 e 6 anos da Escola Desdobrada 
Municipal Praia do Forte e NEI vinculado, em Jurerê 
Internacional, recebeu a visita de personagens do Sítio do 
Pica-pau amarelo. Em sala foi realizada a interpretação 
da obra pelas professoras Fernanda Cardoso, que fez o 
papel de Emília; e Andréia Vanessa e Viviane Valdete da 
Luz, que encenaram Dona Benta em turnos contrários. A 
voluntária Cleusa Vieira se apresentou como Tia Nastácia 
e os alunos do 3º ano do ensino fundamental Sara de 
Martini e Nicolas Parth viraram Narizinho e Pedrinho.

O que começou com a contação do livro do Monteiro 
Lobato terminou com a visita a um sítio em Racho 
Queimado, onde a turminha teve a oportunidade de 
observar um pouco do que é relatado pelo autor, como a 
vida no campo. 
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Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz está presente na campanha.

Crianças de seis anos, do NEI 
vinculado à Escola Básica Virgílio Várzea, 
confeccionam hortas suspensas com 
garrafas pet. A ideia é produzir mudas e 
em seguida transplantá-las para a horta da 
escola.

O verde que dá vida

Concluir o ensino fundamental e qualificar-se 
profissionalmente ao mesmo tempo. Esta é a proposta 
do Curso PROEJA-FIC, oferecido por meio de uma 
parceria entre o Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC) e a Secretaria Municipal de Educação da capital.

Nesse curso o aluno desenvolverá os conhecimentos 
da formação geral do ensino fundamental, aliados aos 
conhecimentos da área de panificação e confeitaria. As 
aulas da formação geral serão realizadas no Centro de 
Florianópolis, no Núcleo da EJA, Educação de Jovens 
e Adultos, localizado na Rua Alves de Brito, 334. As 
aulas  profissionalizantes serão ministradas no IFSC - 
Campus Continente. Os matriculados irão aprender a 
fazer pães, doces e confeitos.

O ingresso ocorre por meio de sorteio e as inscrições 
estão abertas até o dia 10 de junho pelo site ingresso.
ifsc.edu.br/portal/principal.php. 

As crianças visitaram Rancho Queimado e conheceram 
plantações de diversos vegetais e frutas, e criações de animais.

Os alunos Cairo Mateus, Paulo Roberto e ao 
fundo Eduardo Nascimento.


