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Mais de 20 peque-
nos bombeiros desfi-
laram como destaques 
em um dos carros da 
Escola Consulado do 
Samba (Caieira do Saco 
dos Limões),  que ho-
menageou o Corpo de 
Bombeiros na festa 
momesca. O projeto 
Bombeiro Mirim que já 
formou mais de 2500 

crianças em comunida-
des carentes desde sua 
criação em 2006, deve 
formar mais 1000 crian-
ças de 15 unidades de 
educação fundamental e 
infanti l em 2010. O pro-
jeto é uma parceria en-
tre Bombeiros Militares 
e Comunitário e as Se-
cretarias de Educação e 
Habitação do município.   

Bombeiro Mirim é destaque no carnaval 
As professoras que reali-

zaram o curso de prevenção e 
atendimento a emergências, estão 
fazendo estágio nas Ambulâncias 
do Corpo de Bombeiros. Elas 
atendem uma média diária de oito 
ocorrências reais, onde colocam 
em prática os conteúdos aprendi-
dos em sala de aula e quartéis. As 
emergências vão desde simples 
orientações até paradas respirató-
rias e fraturas expostas, inclusive 
envolvendo o apoio do Helicóptero 
do Corpo de Bombeiros. De acor-
do com Charles Schnorr, professor 
responsável pela capacitação, 
esse contato com emergências re-
ais e a mediação dos profissionais 
do Corpo de Bombeiros faz com 
que as professoras fiquem mais 
segurançs para atender e prevenir 
os possíveis acidentes nas unida-
des educativas. 

Salvando vidas

Projeto já formou 2.500 crianças na Capital

Este ano, a Secretaria de 
Educação Florianópolis deci-
diu inovar na parceria com as 
65 instituições conveniadas 
que atendem crianças, ado-
lescentes e jovens. Para o 
desenvolvimento do ensino, as 
instituições não governamen-
tais poderão decidir se querem 
receber recursos através de 
subvenção ou se vão perma-
necer dependendo da estrutura 

da prefeitura para manutenção 
das entidades. Se optarem 
pela ajuda financeira, as ONG’s 
terão a responsabilidade de 
cuidar da  aplicação do dinheiro 
na remuneração de pessoal, 
na aquisição de material didá-
tico-pedagógico, na aquisição 
de material de consumo e de 
expediente, na implementação 
de projeto político pedagógico 
e na alimentação escolar.

SME inova na parceria com ONG’S
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Parte dos materiais de 
Educação Física (bolas, 
arcos e cordas) licitados 
em 2009 para o ensino 
fundamental deve chegar 
às unidades escolares na 
primeira semana de março. 

Educação Física

A creche Conjunto Habi-
tacional Chico Mendes ganhou 
um novo nome: Mateus de 
Barros. O nome é uma home-
nagem a um dos fundadores da 
Comunidade Chico Mendes e 
foi sugerido pela própria popula-
ção. Mateus de Barros faleceu 
três dias antes da inauguração 
da nova sede da creche, no dia 
3 de outubro de 2005.

Mateus de Barros
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 Computador em sala 
de aula e com direito de ser 
levado para casa. A partir de 
março esta será realidade de 
alunos da Escola Básica Mu-
nicipal Intendente Aricome-
des da Silva, na Cachoeira 
do Bom Jesus, Norte da Ilha 
de Santa Catarina.  A idéia 
será colocada em prática 
graças a uma parceria entre 
a Secretaria de Educação 
de Florianópolis, Ministério 
da Educação e Fundação 
CERTI- Centros de Refe-
rência em Tecnologia Ino-
vadora. Além de cada aluno 
do primeiro ano ao sexto 
ano, professores da unidade 
terão direito ao Laptop XO, 
equipamento que faz parte 
de um projeto educacional 
internacional com o objetivo 
de difundir o conhecimento e 
novas tecnologias às crian-
ças. A entrega oficial de 416 

computadores está marcada 
para o dia 18 de março. A 
CERTI, que junto ao Gover-
no Federal viabilizou a doa-
ção dos equipamentos para 
capital catarinense, fará o 
acompanhamento da experi-
ência no estabelecimento de 
ensino.

No final das aulas, cada 
aluno poderá levar o laptop 
para casa para complemen-
tação de atividades pedagó-
gicas. 

O Laptop XO, em cor 
verde, tem 1 GB de memória 
e HD de 256 MB.  A tela é de 
7 polegadas e, acoplado ao 
equipamento, há uma câ-
mera de vídeo.  Entre outras 
vantagens, a criançada terá 
à disposição jogos educa-
cionais e editor de texto.  O 
Laptop pode ser carregado 
facilmente como se fosse 
uma pasta ou bolsa. 

Escola irá ganhar 416 Laptops

Laptop irá auxiliar em tarefas pedagógicas


