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Planeta Música

O Departamento 
de Logística da SME, 
coordenado pela Elenir 
Maria da Silva (Nica), 
disponibiliza o trabalho 
de encadernação de 
avaliações, textos e 

apostilas para as unidades 
da rede municipal de ensino.

As solicitações são 
limitadas e devem 
ser agendadas com 
antecedência pelo telefone 
(48) 3251-6121.
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Já está disponível a agenda 
semanal de Formação 
Permanente da Secretaria 
Municipal de Educação. As 
atividades acontecem no Centro 
de Educação Continuada, na 
Rua Ferreira Lima, 82. Os dias e 
horários das formações podem 
ser conferidos no www.pmf.
sc.gov.br/educa/adm_escolar/
agenda_eventos.pdf. Os 
formulários de participação 
também estão disponíveis no 
site da SME.

Agenda

Portal do aluno
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A Escola Básica Municipal 

Mâncio Costa, em Ratones, 
será mais uma unidade 
participante do Escola Aberta 
a receber o projeto Planeta 
Música. A apresentação será 
no dia 11 de julho, às 15h.

No último dia 27, mais de 
130 ouvintes foram apreciar 
a Orquestra de Cordas 

Catarimense na Escola 
Básica Municipal Dilma Lúcia 
dos Santos da Armação do 
Pântano do Sul.

Durante os concertos, o 
violinista e regente João 
Titton intercala músicas 
com informações sobre 
compositores, estilos musicais, 
instrumentos e curiosidades.

Pró-Infância
Os 35 municípios 

catarinenses conveniados 
ao Pró-Infância 
participaram de uma 
reunião de assessoramento 
pedagógico no último dia 
24.

O Pró-Infância tem o 
objetivo de financiar a 

construção de instituições 
de educação infantil nos 
municípios que aderiram ao 
Compromisso Todos pela 
Educação.

Maiores informações com 
roseanamendes@mec.gov.
br ou sonia.fernandes@
pmf.sc.gov.br.

Aluna particiou de concerto do projeto Planeta Música.

Zininho

O projeto de reciclagem 
digital, batizado de Rede Piá, 
vai chegar às escolas públicas 
municipais. 

Serão montados cerca de 
300 novos computadores com 
editores de texto, planilhas, 
navegadores para internet e 
programas educacionais.

A previsão é que os 

computadores cheguem até 
as unidades escolares a partir 
de agosto. Entre as 25 escolas 
básicas municipais, as maiores 
devem receber 3 computadores 
cada uma, enquanto as 11 
escolas desdobradas devem 
receber um. O mesmo número 
deverá ser repassado para as 
unidades infantis e ONG’s.

Rede Piá

Visita

A história de Cláudio Alvim 
Barbosa, o poeta Zininho, autor 
do livro de Florianópolis, será 
disponibilizada em vídeo para 
escolas públicas de Florianópolis 
e bibliotecas municipais do 
estado a partir do segundo 
semestre deste ano. 

Uma parceria entre a 
Câmara de Vereadores, 
SME e Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes 
vai viabilizar a reprodução e 
distribuição do documentário 
“Um Manezinho de Apelido 
Zininho”, produzido pela TV 
Câmara.

Encadernações

Com o objetivo de 
promover informações sobre 

os vários tipos de drogas e seu 
uso indevido, acontecerá, nos 
dias 8 e 10 de julho, das 8h às 
17h30, o seminário Prevenção 
ao Uso e Abuso de Drogas 
Ilícitas, no Plenarinho da 
Assembléia Legislativa, na Rua 
Jorge Luiz Fontes, 310, Centro.

Promovido pela SME, o 
evento contará com palestras e 
mesas redondas para debater o 
papel da família e da escola na 
prevenção.

O seminário é voltado para 
professores de Ciências, 
Educação Física e orientadores 
das escolas do ensino 
fundamental.

Seminário sobre drogas

Nica, coordenadora do Departamento de Logística da SME.

A Secretaria Municipal de 
Educação acompanhará, 
nesta quinta-feira (09/07), 
a visita de uma comitiva 
da Câmara de Vereadores 
que vai conferir ações da 
Prefeitura nas unidades 
educativas do Norte da Ilha. 
Além de escolas e creches, 

serão visitados alguns postos 
de saúde. 

Este ano, a prefeitura está 
investindo um total de R$ 15 
milhões e 804 mil na região, 
sendo R$ 12 milhões e 306 
mil em escolas e R$ 3 milhões 
e 498 mil nas unidades 
educativas infantis.

O Projeto Piloto Nacional do 
Portal do Aluno, desenvolvido 
pela Fundação CERTI, 
será realizado este ano, em 
Florianópolis, com a participação 
de duas Escolas da Rede 
Pública Municipal de Ensino: 
E.B. Almirante Carvalhal e E.B. 
João Alfredo Rohr.

Através da web, o objetivo 
do projeto é criar um ambiente 
virtual para troca de informações 
entre alunos do Brasil e do 
mundo.


