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 Entrou em vigor, no dia 16 de maio, a Lei Federal de Acesso 
à Informação. Os órgãos públicos deverão fornecer aos cidadãos 
todos os dados requeridos, exceto os considerados sigilosos. Na 
prefeitura da Capital as solicitações serão registradas no sistema de 
Ouvidoria Geral através de processos abertos nas Unidades do Pró-
Cidadão, sendo o prazo máximo de resposta de 30 dias.  A Prefeitura 
disponibiliza, no seu portal, um site especial para a divulgação de 
informações sobre a administração municipal. O endereço é o www.
pmf.sc.gov.br/sites/acessoainformac/.

Uma equipe de 35 socorristas voluntários atuou na final do 
Campeonato Catarinense de Futebol entre Figueirense e Avaí 
(dia 13/05). O grupo passou por um treinamento de mais de 100 
horas envolvendo atividades teóricas e práticas, resultado de uma 
parceria da Secretaria Municipal de Educação, com o 1º Batalhão 
de Bombeiros Militares e a Polícia Militar. Entre os integrantes 
estavam professores da rede municipal, acadêmicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, advogados, etc.

O grupo acompanhou todos os jogos de Figueirense e Avaí 
e teve participação nas ações preventivas e de atendimento 
emergencial, nos dois jogos da final, na Ressacada e no Orlando 
Scarpelli.

 No dia 18 de maio, o Núcleo de Educação Infantil Caieira 
da Barra do Sul participou da campanha do Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. Em protesto, profissionais e crianças vestiram 
preto, em luto por todas as vítimas de pedofilia, conforme o 
slogan da campanha. A ação também teve o objetivo de ressaltar 
a importância da denúncia para o combate deste tipo de crime.  
 Para denúncias ligue: 08006431407 ou disque 100.

 O projeto Cartão-Postal, da Escola Básicia Municipal 
Intendente Aricomedes da Silva, completa dois anos. A atividade 
é desenvolvida pela bibliotecária Elizângela, pelas professoras 
Dinara e Diane, e pelos professores e alunos do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. O objetivo é apresentar os pontos turísticos de 
Florianópolis aos estudantes, como meio de manter viva a memória 
cultural e preservar o meio ambiente desse “pedacinho de terra”.
Um blog foi criado com a finalidade de registrar o desenvolvimento 
do Projeto Cartão-Postal e as impressões dos alunos envolvidos no 
decorrer de todo o processo.
Para saber mais acesse: projetocartaopostal.blogspot.com.

segundo ano do Projeto Cartão-PostalsMe em campo no 
clássico

Lei de Acesso à Informação

População pode acessar o site da PMF para informações sobre a 
cidade.

Alunos do 4° ano da EBIAS em visita à Lagoa do Peri.
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 O NEI Costeira receberá 
novas instalações. A construção 
terá 1.118 m² e contará 
com infraestrutura para o 
aquecimento de água potável por 
energia solar e aproveitamento 
da água de chuva, projeto 
inovador e autossustentável. 
A unidade será erguida em 
um terreno de quase 12 mil 
m², situado às margens da Via 
Expressa Sul, na Rodovia Jorge 
Lacerda. A estrutura abrigará 
os alunos do atual Núcleo de 
Educação Infantil da Costeira 
e atenderá um total de 200 
crianças em tempo integral. O 

edital de licitação púbica já foi 
lançado e após o anúncio da 
construtora vencedora, a obra 
deverá ser concluída em 12 
meses. 
 Um convênio assinado no 
dia 14 de maio entre o secretário 
de Educação, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, e  a presidente 
da República, Dilma Rousseff, 
permitirá a construção desse 
empreendimento, no Sul da 
Ilha. Para a construção, o 
Governo Federal vai repassar 
R$ 1 milhão e 785 mil à 
Prefeitura de Florianópolis, que 
complementará o valor da obra.  

Em Sessão Especial na Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina (14/05), foi entregue, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e Câmara Municipal de Florianópolis, o Prêmio 
Professor Nota Dez. O intuito do encontro foi valorizar os 
melhores trabalhos realizados na rede. Cinco professoras foram 
premiadas, todas receberam placa, medalha e uma viagem para 
o 4º Congresso Internacional de Educação que acontecerá de 7 
a 9 de junho em Gramado, Rio Grande do Sul, além de tablet, 
oferecido pelo grupo Orbenk.

Ao todo 27 profissionais da rede inscreveram trabalhos 
desenvolvidos nas unidades educacionais. Os cinco trabalhos 
selecionados foram: Circuito cultural em Florianópolis, de 
Priscila Chiká Simici; Projeto “Turma do Dino”, de Mariana 
Mendes; Trabalhando a diversidade por meio do filme Kiriku 
e a Feiticeira, de Ângela Magliocca; Projeto interdisciplinar 
tecendo saberes, de Ana Kelly Brustolin e Coral Luiz Cândido 
da Luz, de Jaqueline Rosa.
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Mostra Casa nova em 
patrimônio histórico
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 Os funcionários da Creche 
Joaquina Maria Peres participaram 
de uma viagem ao município de 
Gaspar, a convite da professora 
Julice Dias, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). 
Os profissionais visitaram cinco 
Centros de Desenvolvimento   
Infantil (CDI), como são 
denominadas as creches locais. A 
interação busca um intercambio de 
práticas e atividades pedagógicas, 
para ampliar as possibilidades 

de ações dentro da sala de  aula. 
Um dos destaques da educação 
municipal de Gaspar é a qualidade 
e respeito no trato  com a criança. 
Outro  diferencial é a apresentação 
constante à comunidade escolar 
das atividades desenvolvidas 
com as crianças, não como um 
simples “mostrar o que se faz”, mas 
como proposta de uma educação 
colaborativa com a integração 
do ambiente escolar e com a 
comunidade. 

 Lançada no dia 17 de maio, pelo Grupo RBS, a Mostra Casa 
Nova acontecerá no final de agosto, e em endereço histórico: o 
prédio da Escola Básica Silveira de Souza, no Centro da Capital. 
O casarão, com arquitetura clássica e um ícone para a cidade, terá 
seu espaço interno transformado em ambiente contemporâneo. As 
secretarias Estadual e Municipal de Educação são parceiras do 
evento, através da concessão do prédio para execução das obras.
O tema deste ano da mostra é: Casa Nova em 7 Notas e a meta é 
deixar um legado para a comunidade. Afinal, a escola é patrimônio 
de Florianópolis e, quando o evento acabar, o casarão ficará com 
as melhorias que serão feitas em sua estrutura, como biblioteca e 
sala de música. 
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