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A Escola Básica Luiz 
Cândido da Luz e o NEI 
Ponta do Morro, no Norte 
da Ilha, ambas ligadas à 
SME, encontraram soluções 
criativas e diferentes 
para propiciar às crianças 
e alunos um momento 
prazeroso na hora do 
almoço.

A Escola Luiz Cândido 
da Luz, com educação de 
período integral, fornece 

cerca de 500 almoços todos 
os dias da semana para 
seus alunos. O diferencial 
está no ambiente do 
refeitório, que conta com 
buffet térmico, garfos, facas 
e organização das mesas.

No Núcleo de Educação 
Infantil (NEI) Ponta 
do Morro, as crianças 
pequenas também têm 
autonomia para se servirem, 
usando garfo e faca. 

Refeições diferenciadas
A festa da Família do NEI 

Praia dos Ingleses, realizada 
no último dia 26 de setembro, 
foi um sucesso. 

O evento contou com uma 
mostra educativa com os 
trabalhos das crianças. Além 
disso, houve um almoço 
preparado pelos funcionários, 
o qual proporcionou boa 
interação entre professores e 
familiares, que puderam ver de 
perto o trabalho desenvolvido 
na unidade educativa.

Festa da Família
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Crianças se servem sozinhas com saladas e frutas.

O município de Florianópolis 
foi o primeiro do Estado 
a estabelecer, através do 
Conselho Municipal de 
Educação, resolução referente à 
Educação das Relações Étnico-
Raciais e ao Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira, Africana 
e indígena. De acordo com as 

Leis 10.639/03 e 11.645/08, a 
SME vem realizando formações 
com os profissionais da rede de 
ensino, adquirindo e produzindo 
material pedagógico, além de 
elaborar projetos que auxiliam 
na inserção dos estudos da 
cultura negra e indígena nas 
escolas da rede municipal.

Cultura afro-brasileira
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Em comemoração ao dia 
Mundial do Idoso, será reali-
zado no dia 9 de outubro, às 
14h, no Parque Coqueiros, o 
1º Encontro Floripa Ativa e a 
3ª Caminhada do Idoso 2009.

O evento é coordenado pe-
las Secretarias de Saúde, de 
Assistência Social e Juventu-
de e do Continente, além da 
Fundação Municipal de Espor-
tes e da empresa Top Med.

O Programa Floripa Ativa 
faz parte do Programa Capital 
Idoso.

Floripa Ativa 

A Prefeitura de Florianópolis 
está com as inscrições abertas 
para o processo seletivo para 
a contratação de membros 
do magistério, admitidos em 
caráter temporário para o ano 
letivo de 2010. A seleção é 
para a formação de cadastro 
de reserva de vagas. As 
inscrições vão até o dia 20 de 
outubro e só poderão ser feitas 
no endereço eletrônico http://
educapmf.fepese.ufsc.br. 

Processo Seletivo 

Conheça 
a SME

Simone Cabral Leite 
Passamai da Silva
(48) 3251-6128
Diretora
simone@pmf.sc.gov.br

Gisele Toledo                  (48) 3251-6105
Gerente de Informações Educacionais
giseletoledo@pmf.sc.gov.br

Cedenir Valter Silva        (48) 3251-6103
Gerente de Programas Suplementares
cedenir@pmf.sc.gov.br

É responsável por asses-
sorar o Secretário Munici-
pal da Educação na defini-
ção do macroplanejamento 
do Sistema Educacional, 
coordenar a elaboração e 
execução de planos, pro-
gramas e projetos globais, 
procurando integrar as 
demais secretarias.

Também é sua função 
coletar, divulgar e analisar 
os Indicadores Educacio-

nais e informações rele-
vantes para o processo de 
planejamento e avaliação 
de desempenho da Secre-
taria. 

A Diretoria ainda coor-
dena os Programas Suple-
mentares da SME, como 
Transporte do Escolar, 
Saúde do Escolar, Alimenta-
ção Escolar, Escola Aberta 
à Cidadania, Escola do Mar, 
Meio Ambiente e outros.

•  Concurso  –  O Concurso 
Público do Magistério teve 
7.156 inscrições. O número 
de candidatos que irá realizar 

a prova é de 5.203 e a área/
disciplina que possui o maior 
número de inscritos é a de 
Professor de Educação Infantil.

Diretoria do 
Observatório da Educação 
e Apoio ao Educando


