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Prefeitura vai abrir quase duas 
mil novas vagas em creches 
Este ano, a Prefeitura de Florianópolis 

irá abrir quase duas mil novas vagas na 
educação infantil, englobando o Norte, 
Leste e  Sul da Ilha, além da região 
Continental. No início do segundo 
semestre, já serão oferecidas 800 vagas 
a mais.

Outras 1.185 serão viabilizadas 
até dezembro. A administração 
disponibilizará à população, até 2016,  
um total de mais de quatro mil vagas.

Para concretizar o projeto, irá contar 
com a ajuda do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que emprestará 
à Prefeitura quase US$ 59 milhões.

Atualmente a rede municipal é 
responsável por 11 mil 800 crianças, 
distribuídas em 86 unidades.

Para maiores informações, 
acesse: http://www.pmf.sc.gov.
b r / e n t i d a d e s / e d u c a / i n d e x .
php?pagina=notpagina&noti=11336

Encontro de Integração dos 
Servidores da Educação

O Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor (DESABES) e a Diretoria 
de Administração Escolar (DAE) promoverão, nos dias 19 e 26 de março e 2 de 
abril, o Encontro de Integração dos Servidores da Educação. O evento, voltado para 
profi ssionais efetivos admitidos a partir de maio de 2013, acontece no Auditório do 
Centro de Educação Continuada (CEC), Rua Ferreira Lima, 82, Centro, sempre às 19h.

Os temas discutidos nos três dias do encontro serão: “Avaliação de Desempenho 
Profi ssional – Estágio Probatório”, “Carreira e Promoções – Magistério e Civil” e 
“Previdência – Averbação de Tempo de Serviço e Benefícios”.

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones (48) 2106-5928 e 
2106-5905.

Unidades educativas 
recebem novas 

impressoras
Todas as unidades educativas da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis irão receber até fi nal do mês 
de março, impressoras multifuncionais. Ao todo 113 
equipamentos serão distribuídos. Segundo Amauri 
Viera Júnior, da Gerencia de Tecnologia 
Educacional, mais da metade das 
impressoras já foram entregues e estão 
sendo instaladas em rede, ou seja, 
todos os computadores da unidade 
estão ligados ao equipamento.  

Acompanhe a Gerência de Tecnologia 
Educacional através do Facebook: 
Amauri Junior 

SME promove reuniões de trabalho com as 
comissões de avaliação

A Secretaria Municipal de Educação promove, entre os dias 10 e 14 de março, no 
auditório do Centro de Educação Continuada (CEC), Rua Ferreira Lima, 82, uma série 
de reuniões de trabalho com as comissões de avaliação de desempenho profi ssional das 
instituições educativas 
da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis.  

As reuniões serão 
coordenadas pelos 
integrantes da Comissão 
Geral de Avaliação 
de Desempenho 
Profi ssional da SME 
e pelos integrantes da 
Comissão Permanente de Estágio Probatório da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
A partir das práticas avaliativas, os encontros têm o intuito de analisar e identifi car a 
construção das relações éticas dos profi ssionais no cotidiano das unidades de educação.

Crianças da Creche Orlandina Cordeiro.

Amauri Júnior e a Diretora da Creche 
Júlia Maria Rodrigues, Débora Cristina.
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Viera Júnior, da Gerencia de Tecnologia 
Educacional, mais da metade das 
impressoras já foram entregues e estão 
sendo instaladas em rede, ou seja, 
todos os computadores da unidade 
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As atividades serão realizadas no CEC.
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Ofi cina de Pigmentos Naturais
Após a abertura da exposição “A Eterna Procura da Cidade Azul”, de 

Laércio Luiz, que reuniu 300 pessoas no Palácio Cruz e Sousa, no mesmo 
local o artista ministrou a ofi cina Pigmentos Naturais. 

A iniciativa foi uma parceria do Programa Mapa das Artes e Culturas 
(PROMAC), vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação, com o Museu Cruz e Sousa. A ação tem o apoio do governo do 
estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte/
Fundação Catarinense de Cultura (FCC) com recursos do Fundo Cultural 
(Funcultural). A Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes também apoiam o evento.

Após a ofi cina, os professores participantes tiveram a oportunidade 
de levar seus alunos ao Palácio buscando estender aos educandos a 
possibilidade de descobrir novas cores a partir dos elementos da  natureza.

Maratona Fotográfi ca de 
Florianópolis

Tem novidade na Maratona Fotográfi ca de Florianópolis: a categoria 
infantojuvenil. Crianças e jovens de 6 a 17 anos podem participar também. 
As inscrições vão até sexta-feira (14/03). É só dirigir ao Estúdio Vita 
Produções. Rua Felipe Schmidt, 706, Loja, 06, Centro. Informações: 
3324-1415. Promoção Fundação Cultural Franklin Cascaes. www.pmf.
sc.gov.br/entidades/franklincascaes.
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Dia internacional da 
Mulher

No sábado, 8 de março, o mundo comemorou o Dia da 
Mulher e a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 
não pôde deixar de lembrar das grandes mulheres que 
contribuem diariamente para a qualidade da educação na 
rede. Agradecemos a todas pela dedicação e carinho com que 
realizam suas atividades. 

Equipe do Departamento de Administração Escolar da SME.

Crianças da Escola José do Valle Pereira conhecendo o Palácio 
Cruz e Sousa.

Você é um anjinho,
 João Vitor

A Escola Básica Municipal 
Maria Conceição Nunes, no 
Rio Vermelho, está em luto. O 
pequeno João Vitor de Abreu, 10 
anos, aluno do estabelecimento de 
ensino, faleceu. Ele passeava de 
bicicleta pela Rua Candido Pereira 
dos Anjos, quando foi atropelado, 
no domingo, por um carro, cujo 
motorista estava embriagado. 
João Vitor foi levado ao Hospital 
Infantil, mas não resistiu. 

Aluno do 5º ano era a primeira 
vez que João freqüentava a Escola 
Maria Conceição Nunes. Estudava 
pela manhã, juntamente com mais 
34 coleguinhas. A professora da 
turma, Sabrina Milanez, foi ao 
enterro levando mensagens das crianças. “Saudades João Vitor”. 
“Fica com Deus”. “Você é um anjinho agora”. 

A Secretaria Municipal de Educação se solidariza à família de João 
Vitor e à escola. Para coibir motoristas bêbados, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, titular da pasta, defende um aumento na fi scalização das 
estradas e um maior rigor na aplicação da lei. “Só assim, poderemos 
ter a chance de evitar a perda de vidas como a de João Vitor”.

João Vitor, aluno do 5º ano.
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