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O Coral de alunos da rede 
reiniciou suas atividades 
no último dia 26. A primeira 
apresentação deste ano será 
nas comemorações dos 284 
anos da cidade de Florianópolis. 
O coral, coordenado pelo 
maestro Jackson Cardoso, 
é composto por estudantes 
aprovados num processo 
de seleção nas unidades 
educativas da rede de ensino.

Coral

Durante o período de 
carnaval, foi criado na Escola 
Básica Municipal Maria Tomázia 
Coelho, sob a Direção da 
Professora Alba Miriam Ribeiro, 

o Bloco Amizade.  Os alunos 
conheceram a origem da festa de 
Momo e desfilaram pela escola, 
juntamente com a direção, com 
os educadores e com a família. 

O Projeto “Educando com 
a Horta”, que iniciou em 2009 
em cinco escolas, este ano está 
sendo implantado em mais 10 
unidades educativas. 

O “Educando com a Horta 
Escolar”é coordenado pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
através do Fundo Nacional para 
o Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e a Organização 
das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO). 

O objetivo é construir um espaço 
pedagógico que possibilite aos 
educadores explorarem todas 
as áreas do conhecimento. 
O “Educando com a Horta” 
propõe uma articulação entre 
as áreas de nutrição, educação 
e ambiente. Uma das metas 
também é incentivar o gosto 
pelo plantio e o interesse 
pela utilização da terra como 
parceira para o desenvolvimento 
sustentável de toda a vida.

Educando com a Horta

A Escola do Mar iniciou 
suas atividades deste ano 
disponibilizando diferentes 
roteiros educativos. O 
agendamento já começou e 
as escolas devem encaminhar  
os formulários para o projeto.

A Escola do Mar é um 
espaço de referência para 
tratar de educação ambiental, 
ecologia e reciclagem. O 
objetivo é discutir temas do 
meio ambiente mostrando 
principalmente a necessidade 
de preservação e proteção 
da fauna e flora das diversas 
formas de vida aquáticas. 
Mais informações: 33697185.

Escola do Mar
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O projeto será implantado em 10 escolas

O Sistema Educacional 
UniBrasil está sendo 
implantado na rede municipal 
de ensino de Florianópolis. 
Criado para contribuir com a 
melhoria do ensino público, por 
meio de parceria estabelecida 
com as secretarias municipais 
de Educação, o sistema 
oferece assessoria, material 

didático, palestras e 
consultorias para educadores 
e alunos. Os alunos de 1º 
ao 4º ano das 13 escolas 
participantes receberão 
gratuitamente o material que 
será utilizado em sala de aula. 
O objetivo da implantação do 
SEU é unificar o sistema de 
educação da rede municipal.

Sistema Educacional UniBrasil

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiários: Hemilin Alves - hemilin_r@msn.com/João Salgado - joaosalgado@globomail.com

Este ano mais de cinco mil 
alunos da rede municipal de 
ensino de Florianópolis vão 
receber gratuitamente o passe 
escolar. Somente em 2009 a 
prefeitura investiu R$ 1 milhão e 
500 mil na iniciativa. Os alunos 
que participam de projetos 
em contraturnos, aprovados 
pela Diretoria de Ensino 
Fundamental, também poderão 
utilizar o passe escolar.

Passe Escolar

Escola realiza Bloco da Amizade
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Os alunos aprenderam sobre a origem do carnaval

Foi realizada no dia 26/03 a 
I conferencia municipal de Defesa 
Civil, onde as principais autoridades 
estaduais e nacionais da área 
preventiva estiveram presentes. Os 
temas discutidos foram relacionados 
à ótica prevencionista na gestão 
de risco, motivação comunitária, 
planejamento, plano de ação, 
monitoramento e controle.

 Representando a Secretaria 
Municipal de Educação, o professor 
Charles Schnorr, juntamente com 

o Ten Cel Gevaerd ministraram 
duas palestras sobre algumas das 
ações preventivas realizadas em 
Florianópolis. Entre os destaques o 
projeto Bombeiro Mirim, a capacitação 
de professores em prevenção e 
atendimento de emergências e o 
projeto brigada comunitária, todos 
em parceria com o 1º Batalhão de 
Bombeiros Militares e a prefeitura 
da capital.  Essas três iniciativas já 
formaram mais de 3500 pessoas na 
capital, entre adultos e crianças. 

Conferência da Defesa Civil

Dia Internacional da Mulher
Você, mulher de todas as 

raças, de todas as etnias, de todas 
as classes sociais que luta pra fazer 
diferença no lugar onde atua, seja na 
família ou em qualquer profissão tem 
um dia especial em sua homenagem. 
Quantas vezes você deixa de atender 
às suas necessidades pra satisfazer 
às demandas daqueles que convivem 
ao seu lado! Especialmente se é mãe, 
educadora, amiga do coração, profis-
sional responsável! Você se desdo-
bra em tantas mulheres pra acolher, 
afagar, educar, apontar caminhos, 
auxiliar outros a construírem pontes 
que unem, amar e amar! Está na 
sua essência o sentimento doce do 
perdão, de levar a paz, de disseminar 

o amor, de semear ternura com suas 
mãos benevolentes que , solidárias, 
não ficam inertes quando o sofri-
mento do outro fica visível aos seus 
olhos.

Parabenizamos, Você, Mulher, 
pelo seu trabalho, dedicação e con-
quistas. Conquistas, sim, com a Lei 
Maria da Penha, com a criação do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher e tantos outros que dignifi-
cam a mulher, valorizando-a como 
cidadã. Que os ideais que nortearam 
os movimentos feministas\ femininos 
permaneçam vivos em cada dia.

Parabéns a todas as mulheres 
da Rede Municipal de Educação por 
dar dignidade à mulher trabalhadora. 


