
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
Boletim nº 217 – Florianópolis, 16 de Abril de 2012

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Todas as bibliotecas das Escolas Básicas Municipais estão 
recebendo uma cópia do pré-projeto do Plano Diretor Participativo 
de Florianópolis. As reuniões são abertas à população em geral. 
No dia 24/04 o tema abordado será Mobilidade Urbana, já no dia 
26/04 será debatido o Uso e Ocupação do Solo e Instrumentos. 
Todas as apresentações acontecerão das 19h às 22h, no Clube 12 
de Agosto, Centro. Divulgue o cronograma e convide sua comu-
nidade para decidir o destino da cidade. Mais informações no site 
www.pmf.sc.gov.br/sites/planodiretor/

Secretaria de Educação é 
destaque na Globo

Renata Ceribelli, apresentadora do Fantástico veio à Capital 
conferir a alimentação escolar das crianças.

 A qualidade das refeições 
servidas na rede municipal de 
ensino de Florianópolis chamou a 
atenção do programa Fantástico, 
da Rede Globo de Televisão. A 
jornalista Renata Ceribelli esteve 
em Florianópolis e produziu 
uma reportagem para o quadro 
Medidinha Certa, que incentiva 
a adoção de atitudes benéficas 
para a saúde, como uma boa 
alimentação e exercícios físicos 
periódicos. 

 A matéria que foi ao ar 
no último domingo (15) teve 
como cenário a Escola Básica 
Adotiva Liberato Valentim, 
na Costeira do Pirajubaé, que 
possui 400 alunos. A Secretaria 
Municipal de Educação de 
Florianópolis é responsável pela 
alimentação escolar de quase 27 
mil estudantes. Pelas suas ações, 
a SME já ganhou duas vezes o 
Prêmio Nacional Gestão Eficiente 
da Alimentação Escolar. 

Plano Diretor

Bombeiros por um dia

 As 75 crianças da Creche 
Waldemar da Silva Filho, dos grupos 
de 5 e 6 anos, experimentaram   o 
gostinho de serem “heróis”, como 
os bombeiros. No último dia 30 de 
março elas participaram das oficinas 
de combate a incêndios, busca e 

salvamento com cães, atendimento pré-
hospitalar, e prevenção de acidentes. 
As atividades foram ministradas 
pelos cadetes do Segundo Pelotão da 
Academia do Corpo de Bombeiros. 
Foi  um dia de muita aprendizagem, 
alegria e interações na unidade. 

 Desde março, todos os estabelecimentos de ensino fundamental da 
Rede Municipal de Florianópolis são obrigados a exibir em local de ampla 
visibilidade o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A 
placa deve ter no mínimo 50x50 cm e constar a nota obtida, bem como a média 
municipal e estadual. 
 A medida busca divulgar aos pais, professores e comunidade escolar 
os indicadores do nível educacional de cada unidade, de acordo com a Lei 
Municipal N° 8897, de 22/03/2012.

De olho no IDEB

 Um grupo de estudos formado por seis professoras da SME teve a 
oportunidade de realizar um intercâmbio na Itália. As profissionais participam, 
desde de 2007, da pesquisa  “Usos dos Meios, Consumos Culturais e a 
Formação de Professores em Mídia-Educação” e “Práticas Investigativas 
e Formativas em Mídia-Educação”, desenvolvidas em uma parceria da 
Universidade Federal de Santa Catarina, com a Universitá Cattolica del 
Sacro Cuore, Milão. O objetivo foi conhecer e aprofundar os estudos com 
outros profissionais brasileiros e italianos que participam da mesma pesquisa 
na cidade de Milão. Integram o projeto Fernanda Lino, Izolete Santos, Maria 
Strazzer, Marlene Backes, Rosane Kreuch e Rosimar Jose.
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Professoras da SME na Itália
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 As crianças do Centro de Educação Infantil Girassol (CEIG)
receberam uma visita muito especial. Membros do Projeto Route 
estiveram na unidade conveniada com a Secretaria de Educação 
para conversar com os pequenos sobre a importância de cuidar do 
meio ambiente. O grupo doou ao CEIG brinquedos produzidos 
com o aproveitamento de materiais que são deixados nas praias e 
que poderiam se tornar lixo.
 O Projeto Route é responsável por ações de conscientização 
ambiental e reciclagem.

Conscientização ambiental

Creche Hermenegilda “no fundo do mar ”

D
iv

ul
ga

çã
o 

Pr
oj

et
o 

R
ou

te

Sereias, pescadores, baleias, peixes e princesas: a primeira 
festa de aniversariantes de 2012 , no mês passado, na Creche 
Hermenegilda Jacques, Ratones, foi em clima marítimo. Os 
pequenos participaram de um lanche especial, com bolo em 
formato de peixe e pizza de sardinha.

Segundo Joselma Castro, supervisora escolar da unidade, 
houve uma grande participação das crianças, da decoração 
à escolha do que confeccionar de presente para os colegas. 
“Aproveitamos estes momentos para ampliar o repertório 
artístico e cultural do grupo, partindo dos princípios que 
embasam o trabalho na Educação Infantil”, afirmou.

Agenda

 A Prefeitura 
Municipal de Flori-
anópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação, abre seleção 
emergencial para a 
contratação de professo-
res e auxiliares de ensi-
no em regime de caráter 
temporário. Existem 
vagas para: professores 
de inglês; português in-
glês; matemática; artes 
musicais; e de língua 
brasileira de sinais.
 Os interessados 
deverão comparecer na 
Gerência de Articulação 
de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, 
localizada à Rua Con-
selheiro Mafra, 656, 
4º andar, Sala 402. O 
horário de atendimento 
é das 13h às 19h.

Dia mundial 
da

 Até 17 de abril 
estão abertas as in-
scrições para o Curso 
Liderança Transforma-
dora Através da Paz. 
O público alvo são di-
retores, supervisores, 
equipe pedagógica e 
líderes em geral.  Os 
cursos acontecerão dia 
19 de abril, 09 e 15 
de maio, no Centro de 
Educação Continuada 
(CEC). A carga horária 
do curso é de 10h. 
 A ministrante, 
Sueli Amália de Andrade, 
abordará temas que 
envolvem a liderança 
positiva e transformadora 
através da paz. Inscrições 
no site www.pmf.
sc.gov.br/entidades/
educa e informações 
pelos telefones: 2106-
5920/2106-5918.

Seleção Emergencial Transformação pela Paz

Dia 16 de abril é o dia mundial da voz. O DESABES 
proz uma Parada da Voz para toda a Secretaria Municipal 
de Educação. Foram cinco minutos de silêncio para observar 
a respiração, perceber o ambiente e valorizar o principal 
instrumento de trabalho do professor.

Saúde vocal é uma das campanhas do Departamento 
de Saúde e Bem Estar do Servidor e as ações realizadas, 
relacionadas com a voz, são: entrega de squeezes (garrafinhas 
de água); triagem fonoaudiológica; palestras preventivas nas 
unidades de ensino para cuidados com a voz; acompanhamento 
de profissional com alterações na voz e fornecimento de 
amplificador vocal. As palestras e as triagens devem ser 
agendadas no DESABES.
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Divulgação Crche Hermenegilda Jacques
Crianças festejam juntas seus aniversários. 

Destaque para o bolo temático (E).

Jovens transformam lixo em brinquedos para as crianças e dão um 
show de conscientização ambiental.


