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A Assessoria de 
Comunicação da SME 

criou um blog para divulgar 

os materiais produzidos 

pela Educação. São 

publicados releases, vídeos 

e a clipagem diária das 

notícias divulgadas na 

imprensa. Para conferir as 

novidades do blog, acesse:

assessoriasme.
blogspot.com.

Blog

Ecologia, educação e 
esporte. Esse é o tripé que 
sustenta o Projeto Trilhas 
Esportivas do Saber, 
coordenado pelo Instituto 
Contato (IC) que já levou mais 
de 700 alunos de escolas 
públicas de Florianópolis 
a conhecerem as belezas 
naturais dos parques 
municipais da Ilha de Santa 
Catarina e a praticarem uma 
série de atividades esportivas.

O Projeto teve início em 
março deste ano e, no total, 
estão previstos 56 passeios, 

com a participação de 2.016 
crianças e adolescentes de 14 
escolas. 

Na primeira etapa do 
projeto, os monitores do 
IC realizam palestras 
de esclarecimentos e, 
em seguido, o passeio é 
agendado e no dia marcado 
um ônibus conduz os 
participantes da escola à 
trilha, selecionada de acordo 
com a faixa etária.

O projeto tem o patrocínio 
do Grupo Votorantim e apoio 
da SME.

O Centro de Apoio 
Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual 
(CAP) promove, garante e 
agiliza o atendimento ao 
aluno cego e ao de baixa 
visão. 

Sobretudo, o CAP 
confecciona livros didáticos 
e literatura infantil, 
materiais com relevo e faz 
ampliação de textos, além 

de disponibilizar livros em 
áudio.

Atualmente o CAP conta 
com 196 títulos de livros 
didáticos em braille e 103 
títulos de literatura adaptada 
produzidos pelo setor.  

O CAP atende alunos 
do Ensino Fundamental, 
Educação Infantil e Ensino 
Médio de Florianópolis, 
tanto da rede pública quanto 
privada. 

Inclusão de cegos

O Projeto Futurus - Inclusão 
Digital para Inclusão Social pro-
moveu, na última quarta-feira, 
dia 2, um evento para premiar 
os vencedores da primeira 
etapa do Desafio Futurus, gin-
cana interativa e educativa que 
mobiliza os estudantes para a 
construção de suas carreiras 
profissionais. Na edição Ensi-
no Fundamental Florianópolis, 
Joanir Werner, Bruna Grassi 
e Thais Brandalize, da Escola 
Básica Osmar Cunha, localiza-
da em Canasvieiras, ocuparam 
o 1º, 2º e 3º lugares, respecti-
vamente.  

O primeiro colocado recebeu 
uma bolsa de formação livre no 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial de Santa Ca-
tarina (SENAC) e um iPod; os 
segundos e terceiros lugares 
ganharam um iPod cada um.

O projeto foi realizado entre 
os meses de abril e julho des-
te ano, com a participação de 
1.550 alunos de 12 escolas 
municipais.

Premiação
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CAP produz literatura infantil adaptada.

Trilhas esportivas
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Projeto beneficiará mais de 2 mil alunos.

Nova data da CONAE
A Conferência Municipal de 

Educação de Florianópolis, a 
CONAE, que tem o intuito de 
debater o tema “Construindo 
o Sistema Nacional Articulado 
de Educação, suas Diretrizes 
e Estratégias de Ação”, está 
confirmada para o dia 25 de 
setembro. O evento será das 
8 às 18 horas, no Clube 12 de 
Agosto, na Av. Hercílio Luz, 

626, Centro de Florianópolis, 
e reunirá cerca de 1500 pes-
soas.

A etapa municipal, única 
aberta à comunidade, vai ele-
ger os 489 delegados, entre 
gestores, trabalhadores, pais 
e conselhos, para participar 
da etapa regional, que acon-
tecerá em São José, nos dias 
28 e 29 de setembro.

A II Semana de Alfabetiza-
ção de Jovens e Adultos irá 
ocorrer de 5 a 9 de outubro, 
com abertura marcada para o 
Ginásio do SESC, na Prainha, 
oportunidade em que os parti-
cipantes poderão acompanhar 
uma mostra cultural. No Centro 
de Educação Continuada, loca-

lizado na Rua Ferreira Lima, 82, 
haverá mesas redondas, relatos 
de experiências e exposições. 
Nos 11 núcleos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) serão 
realizadas  atividades esportivas 
e de interação entre os bairros 
que participam do programa de 
alfabetização.  

Semana de Alfabetização
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• Coletores – A Secretaria 
Municipal de Educação irá, com 
apoio da Comcap, fornecer 
coletores de lixo para algumas 
escolas da rede de Ensino. A 

iniciativa faz parte do Programa 
de Meio Ambiente. Os coletores 
serão na cor azul claro para 
o lixo seletivo e na cor azul 
escuro para o lixo comum. 


