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Alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no 
Campeche, atravessaram a Ilha para visitar o Museu Arqueológico ao ar Livre, no Costão do Santinho.

 A criançada foi conferir in loco as figuras feitas sobre pedras, os sítios de inscrições rupestres, herança das 
populações indígenas - os sambaquieiros- que habitavam o litoral de Santa Catarina há cerca de 5 mil anos.

Os estudantes tiveram a oportunidade também de conhecer as oficinas líticas de polimento, locais onde 
essas antigas civilizações preparavam machadinhas, pontas de lanças, pesos para redes de pesca e outras 
ferramentas. São marcas em rochas, em forma de sulcos, resultado da elaboração dos artefatos ou de atividades 
de afiação dos instrumentos.

Conhecer para preservar

O Secretário de Educação de Florianópolis, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, permanece na diretoria da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação. Ele foi conduzido à Secretaria de 
Comunicação da entidade. Pinto da Luz participou do 14º Fórum da 
Undime, na Bahia, quando a nova diretoria foi escolhida. A principal 
bandeira dos dirigentes é a aplicação dos 10% do produto interno 
bruto, PIB, na educação pública. O secretário da capital catarinense 
já havia sido presidente nacional do órgão e presidente da região sul. 
Pelos próximos dois anos, a Undime será comandada por Cleuza 
Repulho, de São Bernardo do Campo (SP), reeleita para o cargo.

Momento de 
Confraternização

A Creche Vicentina Maria da Costa 
Laurindo realizou o 1º Café com as Famílias 
de 2013. Como o objetivo é integrar a 
unidade aos pais das crianças, a instituição 
serviu o café às 7h30min, horário em que 
os familiares puderam comparecer antes 
de ir trabalhar. Os alimentos oferecidos 
foram feitos no local no dia anterior, com a 
ajuda das crianças.

A Secretaria Municipal de Educação vai estar presente no Portal Floripa 
Interativa, programa da Prefeitura da capital que é realizado pela Fundação 
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI. No espaço on-line 
onde se encontram notícias relacionadas a projetos e modificações urbanas em 
Florianópolis, a SME contribuirá com notícias das escolas, creches, núcleos de 
educação infantil,  EJA – Educação de jovens e adultos e outras iniciativas. 

O portal integra conteúdos, arte e tecnologias avançadas de informação e 
comunicação, proporcionando uma plataforma qualificada para a apresentação e 
discussão dos programas. O objetivo é apresentar ao florianopolitano as atividades 
que são desenvolvidas na cidade, estimular o desenvolvimento sustentável e a 
qualidade de vida na capital e proporcionar um ambiente de apresentação e debate 
em que todos possam colaborar de forma construtiva sobre as atividades que fazem 
parte do presente e do futuro da região. http://www.floripainterativa.com.br/

Floripa interativaPermanência na Undime
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Secretário defende a aplicação dos 10% do produto interno bruto na educação pública.

Pais participaram da confraternização e da contação de histórias.

Em reunião de trabalho: (E) Roberto Carlos Régis, assessor especial e encarregado pelo conteúdo 
da SME no Portal; Orion Pezzetta, coordenador do projeto Escola Aberta; Gabriel Portela Sallés  e 
Lisiane Moraes, coordenador de opiniões e coordenadora de mídias sociais da CERTI.


