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     A SME, através do projeto Floripa Letrada, realiza uma arrecadação especial 
de livros. Com o slogan “Faça da criança um viajante no mundo da imaginação”, 
a campanha vai arrecadar obras infantojuvenis. Os exemplares obtidos ficarão à 
disposição da população em terminais de integração de ônibus da cidade durante 
a Semana Municipal do Livro Infantil, que acontece entre os dias 12 e 18 de abril. 
   A campanha vai até o dia 9 de abril. Entre os postos de arrecadação estão a Câmara 
Municipal de Vereadores, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
Academia Catarinense de Letras, Escola do Legislativo, Fórum de Florianópolis, 
farmácias da rede Droga Raia e escolas do município. 

FLORIPA LETRADA ARRECADA LIVROS 
INFANTOJUVENIS

  Foi realizada a primeira reunião para 
discussão da Matriz Curricular para a 
Educação das Relações Étnico-raciais 
(ERER) para a rede municipal de ensino. 
O encontro contou com a participação 
de integrantes da SME e do movimento 
social.
  A ação teve como objetivo envolver os 
representantes das unidades educativas 
na construção coletiva da Matriz 
Curricular que orientará as práticas 
político-pedagógicas da rede municipal 
de ensino. Estão previstos para os dias 
18 de março e 1º de abril outros dois 
encontros. 

CURRÍCULO DE RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS EM DEBATE
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     A Prefeitura de Florianópolis irá investir 
cerca de R$ 14 milhões em convênio com 
entidades sem fins lucrativos que atendem 
crianças e jovens. Serão beneficiados 
6.027 alunos. Com verba de R$ 8 milhões, 
agora são 2003 crianças na faixa etária 
de zero a seis anos que têm o apoio do 
governo municipal. São 340 a mais do 
que no ano passado.
  Para o ensino fundamental foram 
direcionados R$ 6 milhões para projetos 
com 4.024 estudantes.  

PMF INVESTE R$14 MILHÕES EM ONGS

    Dentro do programa Creche no Verão, 
a meta projetada pela Prefeitura de 
Florianópolis para 2016 já foi alcançada 
nesta última edição da iniciativa.   Em 2015, 
20 unidades estiveram em funcionamento 
durante o mês de janeiro para atender os 
filhos de pais que trabalham durante a alta 
temporada.
   Nas instituições, que cuidam de 
pequenos de zero a seis anos, 
foram oferecidas à população  
1.890 vagas. Deste total, sob 
a coordenação da Secretaria 
de Educação da Capital, 
participaram do programa 1.782 
crianças. 

META ALCANÇADA 

CAMPANHA SAÚDE VOCAL DO SERVIDOR
    Os  servidores da rede municipal de ensino já podem marcar avaliações e 
triagens fonoaudiológicas. Como parte da Campanha de Saúde Vocal da Secretaria 

de Educação de Florianópolis, os 
profissionais recebem tratamento 
especializado através de uma parceria 
firmada em 2010 com o curso de 
fonoaudiologia da Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

   Para marcar a consulta, o profissional 
deverá entrar em contato com o 
Departamento de Saúde e Bem Estar 
do Servidor (DESABES), pelo telefone 
(48) 2106-5905. 

Exemplares serão distribuídos na Semana 
Municipal do Livro Infantil

Vinte unidades abriram as portas em janeiro

Encontro teve a participação de integrantes 
do movimento social

São 15 entidades voltadas para a educação 
infantil e 34  do ensino fundamental

Funcionários ganham garrafas “squeezes”
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CRECHE HASSIS INICIA 
ATIVIDADES NO DIA 16

   A Creche Hassis, nova unidade de educação 
infantil da rede municipal, começará a funcionar 
na próxima segunda (16). O estabelecimento de 
ensino é modelo em sustentabilidade e atenderá 
200 crianças em tempo integral, que atualmente 
se encontram no Núcleo de Educação Infantil 
Costeira (NEI), em período parcial. 
      A unidade gera eletricidade por meio de energia 
fotovoltaica, aquece água potável por energia 
solar e aproveita água de chuva. Será a primeira 
creche do Brasil a receber a certificação LEED 
(Liderança em Energia e Design Ambiental). 

  O curta-metragem “Vai ter peixe amanhã?” produzido por alunos da 
Escola Básica Municipal Maria Tomázia Coelho, no Santinho, foi lançado. 
Foram utilizados celulares e câmeras fotográficas nas gravações. A ação 
foi realizada pelo Núcleo de 
Cinema da Escola, coordenado 
pelo professor de geografia 
Luiz de Vasconcellos.  O curta 
debate a pesca artesanal, com 

navegações de pequeno 
porte, e a industrial, realizada 
com grandes embarcações. 
Abordou também os danos 
que podem ser causados à 
natureza.

ALUNOS PRODUZEM CURTA SOBRE PESCA  

    Durante o período de adaptação dos novos 
alunos, a Creche Poeta João da Cruz e Sousa, 
em Areias do Campeche, promoveu um 
momento de interação entre pais, professores 
e pequenos. Todos brincaram de mímica e 

cantaram a música da Dona Aranha. 
Foram confeccionadas bonecas da 
personagem que dá nome à canção.

PAIS E CRIANÇAS BRINCAM 
NA CRECHE POETA

          O Polo UAB de Florianópolis 
irá oferecer quatro novos cursos 
de pós-graduação que deverão 
começar no segundo semestre 
deste ano. Do Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), 
estão previstos Educação para 
Diversidade (foco na Educação 
de Jovens e Adultos), Mídias na 
Educação e Ensino de Ciências. O 
curso Tecnologias, Comunicação 
e Técnicas de Ensino será 
ofertado pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
       A seleção dos alunos para a Universidade Aberta do Brasil ocorrerá 
por seleção pública, nos termos dos respectivos editais, que deverão ser 
divulgados no primeiro semestre. Os cursos são promovidos na modalidade 
a distância, com encontros presenciais no Polo.

POLO UAB FLORIANÓPOLIS TERÁ 
QUATRO NOVOS CURSOS

Unidade produzirá sua própria eletricidade

Familiares auxiliaram na 
confecção de brinquedos

 Lançamento foi na própria unidade

Modalidades estão programadas      
para o segundo semestre deste ano
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