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Mostra artística da EJA reunirá 
1600 alunos no teatro da UBRO

No próximo mês de julho, haverá 
a primeira reunião de Acompa-
nhamento e Avaliação do Plano 
Municipal de Educação, com o 
objetivo de garantir o cumpri-
mento das metas estabelecidas 
e votadas pela sociedade catari-
nense. Os representantes da enti-
dades já estão sendo convocados.

Florianópolis possui o menor índice de 
analfabetismo entre as capitais brasileiras

 Florianópolis é a capital 
com o menor índice de analfa-
betismo do país. Os dados são 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística, IBGE, que di-
vulgou recentemente os núme-
ros do Censo 2010. O município 
baixou o índice de 3,6% para  
2,09%. Na sequência estão Curiti-
ba (2,13%), Porto Alegre (2,28%), 
Rio de Janeiro (2,95%) e São Pau-
lo  (3,18%). Já em 2007, Florianó-
polis havia recebido do Governo 
Federal o selo de “Cidade livre 
de analfabetismo”, entregue a 
64 municípios cujos índices de 
pessoas que não sabem ler e es-
crever atingiram no máximo 4%. 
 O  Secretário  Municipal  
de  Educação Rodolfo Joaquim 

Pinto da Luz  observa que os ín-
dices  do IBGE comprovam que 
em Florianópolis o ensino é le-
vado a sério. Ele ressalta que é 
investido na educação pública 
31% do orçamento da prefeitu-
ra, o que equivale a 197 milhões, 
276 mil reais por ano, valor su-
perior à arrecadação do IPTU 
de Florianópolis. O Secretário 
cita, também, que somente em 
2010 foram aplicados 8 milhões  
e 780 mil na alimentação esco-
lar, o maior valor desembolsado 
nos últimos anos. Pela qualida-
de da alimentação, a prefeitura 
já recebeu também do Ministé-
rio da Educação o Prêmio Ges-
tor Eficiente da Merenda Escolar.

 No dia 08 de julho, às 20h, no teatro da UBRO, ocor-
rerá a Primeira Mostra Artística da EJA. O evento vai con-
tar com apresentações de dança (Street Dance e Axé), teatro 
e música, mobilizando mais de 1.600 alunos dos 13 Núcle-
os de Educação de Jovens e Adultos espalhados pela cidade.
 O evento será aberto com a apresentação de músi-
cas da MPB com acompanhamento do professor Ander-
son Abreu, Chefe de Departamento da EJA em Florianó-
polis. Além de todas estas apresentações artísticas, a mostra 
contará também com a recitação de poesia. A entrada é gratuita.
a .
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Os momentos com as famílias são significativos e fundamen-
tais para qualificar o trabalho pedagógico. Na creche Cae-
tana Marcelina Dias, Ribeirão da Ilha além de compartilhar 
e socializar as experiências vivenciadas pelas crianças, um 
grupo de profissionais e pais da unidade disponibilizam um 
momento para troca de saberes, tomada de decisões coletiva-
mente e reflexão sobre as práticas pedagógicas da unidade.
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