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 O VII Seminário de Educação Inclusiva, promovido pela 
Secretaria de Educação de Florianópolis, que ocorreu na sema-
na passada, teve na quarta-feira,  a mesa redonda “Pais e filhos: 
trajetória escolar de pessoas com deficiência e a participação da 
família”.  O design de moda, de Santos (SP), Samuel Sestaro, de 
21 anos, esteve presente no debate. Ele, que possui síndrome de 
down, falou no evento acompanhado da mãe Vilma de Carvalho. 
Atualmente Sestaro trabalha na Prefeitura de San-
tos, no setor de cerimonial. Além  disso,  é  modelo,  ator 
de teatro, faz aulas de violão, de inglês e está apren-
dendo a dirigir, provando que tem uma vida normal.
 Outra presença importante no debate foi de Michelle Ja-
cinto, de 17 anos. A estudante que é deficiente visual foi acom-
panhada da avó, Dagmar. A jovem prestará vestibular para ge-
ografia, na UFSC e também pretende fazer doutorado na área.

 Diretores, coordenadores e professores de esco-
las públicas e particulares da Grande Florianópolis já po-
dem fazer o agendamento para seus alunos assistirem a fil-
mes na 10ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que 
ocorre de 23 de junho a 10 de julho no Teatro Pedro Ivo, na Capital.
 As sessões são de segunda a sexta-feira e serão exi-
bidos mais de 70 curtas-metragens brasileiros, produzi-
dos nos últimos dois anos. Interessados devem enviar e-
-mail para agendamento@mostradecinemainfantil.com.br, 
solicitando mais informações. Os ingressos e a pipoca são gra-
tuitos. Para a   rede  pública,  o  transporte  também  é  grátis.
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Michelle e a avó Dagmar, Samuel e a mãe Vilma debateram sobre preconceitos vivenciados

Estão abertas até o dia 1º de julho 
as inscrições para o 11º Prêmio Esco-
la Voluntária, que vai premiar 10 ins-
tituições de ensino que incentivem 
o trabalho voluntário entre os alu-
nos. A escola vencedora ganhará R$ 
15.000, o segundo lugar R$ 10.000 e 
o terceiro lugar R$ 5.000. O educador 
destaque também receberá um note-
book. A inscrição pode ser feita pelo 
site www.escolavoluntaria.com.br.
 O trabalho voluntário deve 
ser em prol de uma comunidade, 

com a participação de alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental (ou 
8ª série). A unidade precisa desen-
volver um projeto de voluntariado 
educativo que promova a constru-
ção de conhecimentos fundamentais 
e o preparo dos alunos para a vida.
 Dia 3 de agosto serão di-
vulgadas as 10 escolas finalistas 
que ganharão capacitação para 
produzir uma reportagem na rá-
dio  Bandeirantes, de São Paulo.

O projeto é voltado para alunos da 8ª série ou 9º ano

Mostra de Cinema  
Infantil abre agendamento 

para sessões escolares

 O Ministério Público de 
Santa Catarina relança neste ano 
a campanha em prol da “Navega-
ção Segura na Internet e Combate 
à Pedofilia em Meio Virtual”. A 
iniciativa tem o objetivo de orien-
tar crianças e adolescentes, bem 
como pais e responsáveis, sobre 
como  utilizar a rede mundial de 
computadores . Dessa forma são 
dadas dicas quanto aos eventuais 
riscos, tais como ser exposto a 
conteúdos que incitam à violên-
cia, ao racismo, à homofobia, à 

xenofobia ou outras formas de preconceito, ser vítima de fraudes e gol-
pes diversos que podem causar, principalmente, a pedofilia na internet.  

Campanha  auxilia no combate a  
pedofilia na internet
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 No período de 13 a 24 de junho, ocorrerá a primeira etapa da “Cam-
panha Nacional de Vacinação contra Poliomielite”, doença que causa a pa-
ralisia infantil. Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha 
tem o apoio da Secretaria de Educação, uma vez que serão vacinadas crian-
ças de 0 a 4 anos com a vacina SABIN, (oral) nas creches de Florianópolis.

 Cada unidade local de saúde fará contato com as creches e 
NEIs, levando a vacina até as unidades. Mais informações pelo te-
lefone da Gerência de Vigilância Epidemiológica: 3212-3910.

Crianças da rede serão vacinadas contra
 a poliomielite

 No dia 7 de junho, a Polícia Militar em parce-
ria com a Escola Básica Municipal Osmar Cunha, em 
Canasvieiras, realizou um trabalho de orientação a 
respeito da compreensão dos sinais de trânsito para 
evitar acidentes, com a distribuição da cartilha "Se 
essa RUA fosse minha". A iniciativa desenvolvida 
com crianças do 5° ano e da 6ª série desmistificou 
ainda, a visão de que a polícia é somente repressão.

 Comandados pelo Tenente Coro-
nel Dinoh Antônio Corte Junior, do Bata-
lhão de Jurerê, os alunos presenciaram a 
apresentação da Banda da Policia Militar.  

Crianças de escola da 
Capital são orientadas sobre 

cuidados no trânsito

 Com o objetivo de conhecer na 
prática a realidade das unidades edu-
cativas e estreitar a relação dos asses-
sores pedagógicos a Diretoria de Ensi-
no Fundamental está realizando visitas 
diagnósticas nas 36 escolas básicas 
e desdobradas da Capital. A equipe, 
dirigida pelo professor Pedro Rodri-
gues, iniciou terça-feira (07/06) a pri-
meira visita na Escola Básica Antônio 
Paschoal Apostolo, Rio Vermelho.

 Além de presenciarem a entoa-
ção do hino nacional por toda escola 
os profissionais também conversa-
ram com os alunos e demais cola-
boradores da unidade. Os assessores 
congratularam o envolvimento da 
Diretora Bernadete da Rosa e demais 
professoras na utilização dos ma-
teriais didáticos (jogos, dicionários 
ilustrados), organização das salas e 
suas rotinas pedagógicas. Os profis-

sionais também verificaram as prin-
cipais dificuldades da unidade para 
que novos investimentos sejam feitos.

 Ainda no dia 07 a assessora Sil-
vani Dalpiaz também realizou uma vi-
sita com os mesmos objetivos a Esco-
la Básica José Amaro Cordeiro, Morro 
das Pedras. Outras Unidades devem 
ser visitadas nas próximas semanas.

Diretoria da Educação realiza vistoria na rede Ação oferece serviços de saúde e 
higiene gratuitamente

 A Capitania dos Portos e a Escola
de Aprendizes Marinheiros de Santa
Catarina realizaram no último sá-
bado, 11 de junho, no Parque de
Coqueiros, em Florianópo-
lis, um evento de integração com a
comunidade. O objetivo foi celebrar o 146º ani-
versário da vitória da Batalha Naval do Riachuelo.
 Para isso, na ação cívico-social, foram 
oferecidos gratuitamente serviços de saúde e 
higiene, realizadas atividades infantis, de gi-
nástica e apresentações musicais e de dança.
 As crianças que acompanharam os 
pais ao parque de Coqueiros receberam
atenção especial. Puderam realizar avaliação 
vocal e tiveram orientações sobre higiene den-
tal, das mãos e combate à dengue. Outra atração 
foi um pequeno cinema para exibição de víde-
os de educação cívica e da Marinha do Brasil. 

Outras Unidades devem ser visitadas 
nas próximas semanas.
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Alunos presenciaram apresentação da Banda da Polícia Militar


