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 A partir do dia 16 de março os 
profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação de Florianópolis vão contar 
com um novo espaço para sugerir 
leituras e trocar idéias. O projeto Ci-
randa Literária reunirá professores, 

auxiliares de sala, pedagogos e biblio-
tecários do município em um encon-
tro mensal para discutir leituras, apre-
sentar pontos de vista e experiências.

 Os encontros serão nas quartas-
-feiras da terceira semana de cada 
mês, no Centro de Formação da Se-
cretaria de Educação. Após os en-
contros, o resultado das discussões 
será publicado no blog do projeto 

cirandaliteraria-pmf.blogspot.com.

 A Diretoria de Ad-
ministração Escolar e o 
Departamento de Saú-
de e Bem Estar do Ser-
vidor realizam dia 18 de 
março o projeto “Ação 
na Adaptação”. O evento 
vai contar com uma pa-
lestra do Educador Fre-
derico Ganem sobre o 
tema “Autoestima Sadia”.
O projeto é voltado 
aos servidores em rea-
daptação, diretores e/
ou representantes das 
unidades escolares. 
 As inscrições devem 

ser feitas de 15 a 17 de março pelo site www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/; são 300 
vagas divididas em dois períodos. O evento acontecerá no auditório da Fecomércio: 
Rua Felipe Schimidt, 785, Centro, Florianópolis.

Servidores em readaptação 
participarão de palestra motivacionalProjeto reunirá profissionais 

para discutir literatura

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

 Alunos da Escola Básica Inten-
dente Aricomedes da Silva na Cachoei-
ra do Bom Jesus, decidiram comemo-
rar o carnaval junto com os professores. 
 Diane Schlieck , Auxiliar de Tecnologia 
Educacional da escola, salienta: ”o evento faz 
parte da nossa cultura e, este ano Florianópolis 
foi homenageada pela Grande Rio no carnaval 
carioca, portanto, professores e alunos decidi-
ram  também festejar  realizando um "Bailinho" 
com as turmas do 1º ao 5º ano da unidade”.

Escola realiza bailinho para comemorar o carnaval

 Promovido pela Secretaria de Educa-
ção da Capital e Guarda Municipal,  o VI Con-
curso de Desenho e Redação sobre o trân-
sito vai movimentar as escolas municipais. 
Com o  tema “Trânsito é uma questão de 
educação”, a etapa final ocorrerá no dia 23 de 
setembro. O evento será realizado com cerca 
de oito mil crianças, do 2º ao 5º ano do ensi-
no fundamental, de 35 unidades educativas.
 Os estudantes do 2º e 3º ano tra-
balharão com desenho, já os do 4º e 5° fa-
rão uma redação a respeito do tema. Serão 
três colocados de cada grupo, totalizan-
do 12 vencedores, sendo que o primei-
ro de cada ano receberá um notebook.

 Na próxima quinta-feita (17/03), os pro-
fissionais da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Florianópolis serão capacitados para 
oferecer atendimento no caso de emergên-
cias ou sinistros no ambiente escolar. O curso 
será ministrado ainda dias 22 e 24 o de abril.
 Os profissionais vivenciarão situações de 
emergência através de exercícios práticos com 
feridos, princípios de incêndio, arrastamento e 
afogamento no meio aquático. A capacitação 
também vai oferecer informações para que todos 
atuem de maneira preventiva, evitando novos 
acidentes e diminuindo complicações futuras.

Professores ajudam a salvar vidas através de curso 
de primeiros socorros

VI Concurso de Desenho e 
Redação da PMF já tem data 
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Evento conta com palestra do educador Frederico Ganem

Curso capacita professores para auxiliar em caso de emergência

Este ano o tema é “Trânsito é uma questão de educação”.

Bailinho foi realizado com turmas do 1° ao 5° ano


