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Foi prorrogado até o dia 31 
de julho o período de inscrições 
para o processo seletivo dos 
cursos de aperfeiçoamento 
da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). Para o polo 
Florianópolis, há vagas para a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), Educação Integral e 
Integrada e Educação na 
Diversidade e Cidadania. As 
inscrições devem ser feitas pelo 
site http://ead.ufsc.br/inscricao-
nos-cursos-de-extensao/.

UAB
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Cultural acontece de 
20 a 24 de julho no NEI 
Orisvaldina Silva, na Lagoa 
da Conceição. Estarão 
expostos os trabalhos 
realizados pelos alunos 
durante o primeiro semestre 

deste ano, como pinturas, 
colagens e materiais 
reciclados. A unidade 
atende 193 crianças. A 
visitação será aberta à 
comunidade das 8h às 19h. 

Mais informações pelo 
(48) 3232-8381. 

Oficina de extensão
Com a proposta 

de debater o uso de 
substâncias psicoativas, 
será realizada no próximo 
dia 18 uma oficina de 
extensão para professores 
do ensino fundamental e 
médio das redes municipal 
e estadual, no auditório 

do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFH) 
da UFSC. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 
17 de julho pelos e-mails 
msbitterfly@hotmail.com 
ou ari.ghiggi@gmail.com 
ou no Departamento de 
Antropologia.

Trabalhos ficarão expostos de 20 a 24 de julho.

A Secretaria Municipal 
de Transportes, através do 
titular João Batista Nunes, 
atendeu pedido encaminhado 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. Houve a mudança 
das 17h  para 16h50, com  
saída do bairro, do ônibus 
da linha Canasvieiras/Santo 
Antônio de Lisboa . A medida 
beneficia alunos da Escola 
Básica Mâncio Costa que 
tinham que aguardar o coletivo 
muito tempo no ponto. 

Linha de ônibus

A Conferência Nacional 
de Educação (CONAE), que 
será realizada em Brasília 
(DF) em abril de 2010, será 
precedida de Conferências 
Municipais, Estaduais e do 
Distrito Federal. 

Em Florianópolis, a etapa 
municipal acontecerá no dia 
20 de agosto.

É importante a participação 

de todos, principalmente 
estudantes, professores, 
gestores, pais, entidades 
sindicais, movimentos 
sociais e conselhos de 
educação.

O tema da CONAE é 
“Construindo o Sistema 
Nacional Articulado de 
Educação, suas Diretrizes e 
Estratégias de Ação”.

Etapa Municipal da CONAE

A resolução CME nº 01/2009, 
que fixa normas para a 
Educação Infantil no âmbito do 
Sistema Municipal de Ensino 
de Florianópolis, foi publicada 
no Diário Oficial no dia 6 de 
julho de 2009.

A resolução normatiza 

as instituições públicas e 
privadas quanto à finalidade da 
Educação Infantil, à proposta 
pedagógica, aos recursos 
humanos, ao espaço físico, à 
autorização de funcionamento, 
à supervisão e ao 
encerramento das atividades.

Conselho Municipal

No mês de agosto, de 17 
a 28, acontecerá a segunda 
etapa da campanha 
nacional de vacinação 
contra a poliomielite. Devem 

ser imunizadas com a 
vacina Sabin as crianças de 
zero a quatro anos. Em caso 
de dúvida, é só ligar: 3239-
1590.

Vacinação

Com o objetivo de 
conhecer as formas de 
inclusão das crianças 
deficientes nas instituições 
de ensino e realizar troca 
de experiências, a Creche 
Abraão realiza, no salão 
paroquial da Igreja do 
Abraão, das 13h30 às 17h30, 

debates mensais sobre 
a inclusão. No dia 10 de 
julho, o tema foi “A Criança 
cega ou com baixa visão na 
Educação Infantil”. O próximo 
debate acontecerá no dia 
28 de agosto com o tema “A 
criança deficiente física na 
Educação Infantil”.

Inclusão em debate

Debates sobre inclusão são realizados mensalmente.

O prazo municipal do 
Educacenso se encerra no dia 
16 de agosto. De acordo com 
os relatórios de verificações 
da Gerência de Informações 
Educacionais, existem unidades 
que ainda não iniciaram o 
cadastramento no sistema.

 O Censo Escolar é o 
instrumento que viabiliza 
informações para a execução 
das Políticas Públicas para 
o Município. A participação é 
indispensável.

Educacenso


