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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

No último dia 16 de fevereiro, ocorreu na sede do 
parque da Lagoa do Peri, uma capacitação para edu-
cadores, bombeiros militares, comunitários e briga-
distas. O intuito do evento é habilitar professores e 
alunos do ensino fundamental e infantil com cursos 
de Primeiros Socorros e no projeto Bombeiro Mirim. O 
professor da SME, Charles Schnorr, ministrou as pales-
tras sobre os conceitos de Ludicidade e Infância e de-
senvolveu oficinas sobre a importância das atividades 
recreativas na construção de projetos sócio educativos 
e o enfrentamento da “violência e descaso familiar”. 

O curso teve também a presença do pro-
fessor Marcos Pinheiro da travessias.com. que 
abordou o tema “Prevenção de Acidentes na 
Água, Flutuação e Natação de Sobrevivência”.
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Professores e alunos da SME são 
capacitados em curso de 

Primeiros Socorros 

   O Diretor da Diretoria de Ensino 
Fundamental, Pedro Rodrigues da 
Silva, visitou pessoalmente 14 esco-
las da Rede Municipal, assim como  
outros  assessores do setor visita-
ram mais 21 unidades.  Em breve, a 
Escola Desdobrada Costa da Lagoa 
receberá uma comitiva da Educação. 
Pedro Rodrigues enfatiza“Queremos 
parabenizar a acolhida das equipes, 
aos professores e demais funcioná-
rios, pelo empenho de todos no pla-
nejamento inicial para o bem estar 
de nossas crianças e adolescentes”.

A Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis informa que há vagas no cur-
so da EJA, nos períodos matutino, vesper-
tino e noturno. Os interessados deverão se  
dirigir à Escola Silveira de Souza, no Centro 
da Capital. Nesta escola, as pessoas esco-
lhem o núcleo que vão frequentar para 
se alfabetizar e terminar a oitava série do 
ensino fundamental. 

Para fazer a matrícula, o interessado 
deve ter 15 anos ou mais e  trazer a fotocó-
pia da carteira de identidade e um com-
provante de residência.  A Silveira de Souza 
fica na Rua Alves de Brito, 334. O telefone 
de contato é o 3223-2132. Cerca de 1.300 
pessoas já garantiram vaga na Eja. 

Há vagas no curso da 
EJA
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Diretor e assessores do Ensino 
Fundamental visitam escolas 

de Florianópolis
   Em ofício enviado ao Secretário Municipal de 
Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, o SINE-
PE/SC - Sindicato das Escolas Particulares do Es-
tado de Santa Catarina - manifestou satisfação 
na promulgação da lei municipal nº 8.473/10.
   A lei determina que as escolas públicas de educa-
ção básica do Município de Florianópolis deverão in-
cluir em seu projeto pedagógico medidas de cons-
cientização, prevenção e combate ao bullying escolar.
   Bullying é a prática de atos de violência física ou 
psicológica, de modo intencional e repetitivo, exer-
cida por indivíduo ou grupos de indivíduos, contra 
uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, 
agredir, causar dor, angústia ou humilhação à vítima.

Escolas particulares apoiam Secretaria 
de Educação pela aprovação da lei de 

combate ao Bullyng

   A partir de 10 de março estarão abertas 
as inscrições para o curso “Cultura de paz e 
relações interpessoais no trabalho”.  O curso 
é aberto para docentes da educação fun-
damental, infantil e EJA e terá duração de 
12 a 16 horas, dependendo da disponibili-
dade de horário das unidades educativas.
    Temas como Bullying, Síndrome de Bur-
nout e Relações de Poder estarão presen-
tes.
   Informações com a professora Sueli An-
drade pelos telefones 3251-6134/3251-
6136.

Curso “Cultura de Paz” é aberto a 
todos os professores da Rede

  Através de uma parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação, o pro-
jeto Repórter Caroninha vai benefi-
ciar duas escolas do município a cada 
mês. A partir do dia 10 de março se-
rão publicadas notícias das unidades.
 Os textos deverão ser escritos em até 
20 linhas e corpo tamanho 12 sobre os 
mais variados temas ligados à escola.
 A estreia do projeto será com as Escolas Bá-
sicas Acácio Garibaldi São Thiago (Barra da 
Lagoa) e  Maria Tomazia Coelho (Santinho). 
O jornal O Carona circula pelos terminais 
de ônibus de Florianópolis e possui dis-
tribuição gratuita de 15 mil exemplares.

Alunos poderão divulgar 
notícias no Jornal O Carona


