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 O Centro de Apoio Pedagógico (CAP) fornece atendimento às 
pessoas com deficiência visual. É o único centro de apoio municipal 
reconhecido pelo MEC no Estado. Elabora, para os alunos cegos e 
os de baixa visão, o material didático utilizado nas escolas regulares 
da educação infantil ao ensino médio. O CAP produz livros em 
Braille para 12 municípios da região metropolitana, além da Capital.

Ouvidoria
 Criada inicialmente em 2008 na SME. Em 2009 foi 
institucionalizada e toda a Prefeitura, pelo decreto municipal nº 
7425/2009. De 2008 a 2012 foram registrados 4996 atendimentos.

CAP

Gerência Administrativa Financeira-GEAF
 Coordenação de licitações e distribuição de todos os 
materiais a serem utilizados nas unidades educativas (limpeza, 
didático, livros, brinquedos, móveis, parques, eletro-eletrônicos 
e equipamentos, bebedouro etc.); Coordenação de grupo de 
diretores (representantes da rede) no tra-balho de qualificação das 
compras da educação; Execução, Acompanhamento e Prestação 
de Contas de Programas e Convênios de recursos vinculados e 
Próprios; Planejamento do Orçamento anual; Acompanhamento 
orçamentário; Emissão de Empenhos; Controle de Pagamentos; 
Correio Escolar; Manutenção de Equipamentos (eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos); Transporte Escolar.

 A Educação na rede municipal de ensino avançou, e 
muito.  Isso se deve ao trabalho conjunto, à união de forças de 
diversos setores. Todos tiveram papel importante: o professor, 
a equipe pedagógica, a equipe central da Secretaria, a 
cozinheira, o pessoal da limpeza e vigilância.
 Eu, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, e a professora 
Sidneya Gaspar de Oliveira, queremos agradecer a todos por 
essa vitória: educação de qualidade.
Somos bem avaliados por meio do IDEB, Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica. Expandimos a rede física 
para creches e NEI’s, temos mais crianças em tempo integral.  
 Florianópolis tornou-se a melhor Capital em atendimento 
na Educação Infantil, em pesquisa realizada pela Fundação 
Carlos Chagas, o que resultou na indicação da cidade para o 
BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, aplicar cerca 
de 120 milhões de reais. 
 O município, agora investe 30% do orçamento próprio 
na educação. Temos um Plano Municipal de Educação e as Leis 
de Sistema da Educação. Os conselhos escolares proliferam e 
as eleições para diretores foram aperfeiçoadas.
 Recebam o nosso agradecimento. Que todos tenham um 
natal e um ano novo iluminados, com paz, saúde e fraternidade.

FortesJuntos Somos

 É um projeto que desde 
24 de agosto de 2010, quando foi 
implantado, já disponibilizou de 
graça para a população quase 280 
mil livros e 48 mil  revistas. Para 
incentivar a leitura, o material 
fica ao alcance dos usuários do 
transporte coletivo em quatro 
terminais de ônibus. Diariamente 
o Ticen é abastecido e duas 

vezes por semana os terminais 
da Trindade, Rio Tavares e 
Canasvieiras. A partir de agosto 
de 2012, foram disponibilizados 
livros em bancos de praças.
 Tem o apoio da SME 
e da Secretaria Municipal de 
Transportes, Mobilidade e  
Terminais, bem como da Cotisa 
e Setuf.  

Floripa Letrada

Educação Inclusiva

 O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), objetiva a inclusão 
escolar de alunos com deficiência, 
especialmente surdos e cegos. O AEE 
identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade para 
atender as necessidades específicas dos 
estudantes, incluindo-os no ensino regular. 
Atualmente são atendidos 454 alunos.



Diversão garantida durante as aulas.

DAE - Diretoria de Administração Escolar 

 Modernização e transparência nas ações, por meio da informatização 
dos concursos internos (Remoção e Designação); escolha de vagas de substitu-
tos do magistério; publicações no portal eletrônico e diário oficial; utilização do 
correio eletrônico; e o acesso ao Sistema Joaquina nas Unidades Educativas e 
Setores da SME. Os acordos coletivos de trabalho refletem a boa relação com o 
sindicato, a exemplo da legislação que garantiu aplicação da Lei do Piso Sala-
rial Nacional no município de Florianópolis.

Boa relação

 A política de admissão de servidores efetivos cresceu 153% e os tem-
porários diminuiu 43%. Houve ampliação dos benefícios aos auxiliares de sala 
(passagem do nível III para o nível VIII, gratificação de 20% e gratificação de 
incentivo), bibliotecários (ampliação da jornada), auxiliares de ensino (acesso 
aos níveis V e VI) e profissionais do magistério (incorporação da gratificação 
de jornada e da gratificação de hora atividade), assim como a regulamentação 
da concessão de licença aperfeiçoamento profissional com ônus, a ampliação 
da concessão de licença prêmio e a remuneração dos substitutos, a partir de 
2013, de acordo com a formação acadêmica.

 O objetivo é oportunizar a formação mínima anual de 50 horas para 
todos os servidores, incluindo a realização do Congresso de Educação Bási-
ca – COEB e formação em serviço durante o ano letivo. 

Gerência de Formação Permanente

Gerência de Articulação de Pessoal

 A implantação do Centro de Educação Continuada (CEC) ampliou a 
Formação Permanente, triplicando a capacidade de salas e auditórios vincu-
lados ao Departamento de Eventos.

Centro de Educação Continuada

 A Educação criou políticas de saúde voltadas para o servidor, visando 
melhor qualidade de vida e o bem estar de cada profissional. Foram organiza-
das oficinas de Yoga, Pilates, Dança, Natação, Hidroginástica e Ginástica Lab-
oral. O setor também promoveu campanhas de Proteção Solar, Saúde Vocal, 
Tabagismo e Ação na Adaptação. Outra ação do DESABES foi a qualificação 
do Processo de Avaliação de Desempenho Profissional, com publicação da car-
tilha e formação das comissões locais.

Departamento de Saúde e Bem-Estar 
do Servidor (DESABES)

 A implantação do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aber-
ta do Brasil oportunizou aos servidores e população em geral, o ingresso 
em cursos de extensão, graduação e pós-graduação, mediante a ofertada de 
1.725 vagas em 25 cursos.

Nível Superior – UAB
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DIINFRA - Diretoria de Infraestrutura 

 A Diretoria de Infraestrutura dedicou-se à promoção de ações para  expansão, qualificação e manutenção 
dos espaços escolares municipais. Empenhou-se na ampliação do programa de Descentralização Financeira, 
pelo repasse de recursos também às unidades de Educação Infantil, propiciando-lhes agilidade na execução de 
serviços de pequeno porte. A contratação de empresas terceirizadas para os serviços de manutenção, aumentou a 
capacidade de atendimento às unidades, que antes só dispunham do setor de “Pequenas Obras”.

 Empenhou-se, na adequação 
da Acessibilidade Arquitetônica e aos 
Sistemas Preventivos contra Incêndios. 
Foram implantadas rampas de acesso, 
elevadores, corrimãos, pisos podotáteis 
e abrigos para botijões de gás. Houve 
como a contratação de empresas para 
elaboração de projetos preventivos e de-
mais itens relacionados à obtenção dos 
Alvarás de Funcionamento.

 Em relação às intervenções de grande 
porte, foram 52 reformas e ampliações, 17 
unidades construídas, 9 ginásios de esportes, 
6 quadras cobertas e 3 quadras descobertas. 
Cabe destacar ainda a municipalização de 11 
unidades, que passaram a receber a atenção 
do DIINFRA.

Obras

Acessibilidade

DEI – Diretoria de Educação Infantil

 Na educação infantil, houve expansão para garantir às crianças até 5 anos e 11 meses 
de idade o acesso à primeira etapa da Educação Básica. Foram criadas aproximadamente 
3.500 vagas, o que elevou o  atendimento do município para 99,5% das crianças de 4 e 5 anos, 
e 43,8% das crianças de zero a 3 anos de idade. E ainda, 194% de aumento no atendimento às 
crianças em período integral. Atualmente 69% das crianças são atendidas em período integral, 
enquanto que em 2004 eram apenas 31%.

Qualidade
 Mesmo com a forte expansão, a qualidade da educação 
não foi descuidada. Em duas pesquisas realizadas pela Fundação 
Carlos Chagas - Educação Infantil no Brasil Avaliação 
Quantitativa e Qualitativa; e A Gestão da Educação Infantil no 
Brasil - o município obteve índices acima da média nacional, 
qualificando a Educação Infantil de Florianópolis.
 Entre o conjunto das políticas que contribuíram 
fortemente para a qualidade da educação infantil conquistada 
estão professores formados; forte formação continuada; 
materiais e equipamentos adequados; e Diretrizes e Orientações 
Curriculares elaboradas.
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DEF – Diretoria de Ensino Fundamental
Formação 

 Formação obrigatória, considerando os princípios que ensejam a hora-
atividade. Os desafios da sala de aula e da gestão escolar assumiram lugar de 
destaque nos debates e reflexões, na tentativa de buscar formas coletivas de 
melhoria permanente na qualidade da educação.    
 Formação continuada, com fóruns de discussão e deliberação que 
culminaram com proposição e aprovação de novas Resoluções pelo Conselho 
Municipal de Educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino.  

Proposta curricular
 Nesse período, foi construída a proposta curricular da rede para os anos 
iniciais e finais, considerando os princípios, diretrizes e pressupostos de uma 
educação integral. A ampliação para os nove anos do Ensino Fundamental 
também foi destaque, quando as escolas passaram a receber as crianças a partir 
de seis anos.            

Compromisso 

 Em parceria com o MEC/FNDE, foi assinado o pacto com as 28 metas 
para a educação e o Compromisso Todos pela Educação. A maioria dessas metas 
já compunha o Projeto Político Pedagógico da Rede. 

 A Prova Floripa aplicada aos estudantes do primeiro ano à oitava série do 
ensino fundamental possibilitou identificar os níveis de aprendizado, as fragilidades 
de cada unidade e superá-las. É elaborada com a participação dos professores 
municipais e contêm questões de todas as disciplinas do currículo. Os resultados são 
disponibilizados por unidade educativa.

 A SME é umas das poucas Redes de Educação no Brasil que ousou 
romper com a lógica classificatória e de exclusão da avaliação. Foi proposta 
uma nova Resolução sobre a avaliação da aprendizagem, aprovada pelo 
Conselho Municipal de Educação por unanimidade. Uma concepção de ava-
liação comprometida com o reconhecimento e fortalecimento das identidades 
e com uma trajetória escolar de sucesso, eliminando a retenção dos estudantes, 
o que historicamente não tem contribuído para a melhoria da qualidade social 
da educação. 
 Aliado a isso, o PAR – Plano de Ações Articuladas ajudou a rede a 
perceber onde estavam as suas fragilidades e déficits. Foram implantados 
Conselhos Escolares em todas as unidades.

Avaliação

 O reconhecimento da escolarização de jovens, adultos 
e idosos, requer o desenvolvimento de um modelo pedagógico 
próprio, o que implica em políticas pedagógicas e de recursos 
humanos específicos.
 Foi garantida a hora-atividade de planejamento, em uma 
carga horária compatível com a proposta pedagógica (Caderno 
do Professor, na Resolução do Conselho Municipal de Educação 
e nas Diretrizes para o Funcionamento da EJA). 
 Foram criados o Laboratório de Práticas Pedagógicas 
- LAMPEJA, o Planejamento Coletivo no 1º Segmento e 
as Plenárias Consultivas.  Entre os estudantes, o incentivo 
à participação se deu por meio da criação do Conselho de 
Representantes de Turmas.
 Evidenciaram-se: política de alimentação escolar; 
convênio com a UFSC, AFLODEF (Associação Florianopolitana 
de Deficientes Físicos) e IFSC (Instituto Federal de Santa 
Catarina); parceria com o Laboratório de Psicologia Educacional 
e Escolar da UFSC (LAPEE).
 Foi criado o quadro de professores efetivos na modalidade 
e houve representatividade ativa, da SME, nos Fóruns de EJA.

EJA

Prova Floripa
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UCA – Um Computador por  
Aluno

 Projeto pedagógico que utiliza a tecnologia como ferramenta. Todos os alunos e 
profissionais da unidade educativa recebem um computador, que pode ser levado para 
casa.

 Propicia contato direto do aluno e a tecnologia por meio 
de projetos educativos.

BIBLIOTECA
 A Biblioteca Escolar Central teve seu acervo digitalizado e 
as setoriais/escolares estão sendo digitalizadas. Todas possuem bom 
acervo bibliográfico, além de projeto de contação de histórias e leitura.

 
O SALP é o Serviço de Atendimento à Língua 
Portuguesa, um site que tira dúvidas cotidianas 
sobre o uso da língua. Para consultas acesse: salp-
pmf.blogspot.com ou envie seus questionamentos 
para o e-mail: portuguesonline@pmf.sc.gov.br.

Clube da Leitura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forma leitores e mediadores de leitura, a partir da criação de pontos 
de compartilhamento de experiências de leitura, como forma de incentivar o 
desenvolvimento do gosto de ler, ampliar a história de leitura e promover o acesso ao 
“mundo” da leitura e à produção literária infantil e juvenil de Santa Catarina. Valoriza 
escritores catarinenses, que vão à escola discutir as obras com os alunos.

 A Semana Municipal do Livro Infantil foi instituída em 2010, 
pela lei 8.125, para ser realizada na semana que abranger o dia 18 
de abril, Dia Nacional do Livro e Dia do Nascimento do Escritor 
Monteiro Lobato. Durante sete dias, além do lançamento de livros, 
acontecem saraus e varais literário, espetáculos musicais, contação de 
histórias, teatro e oficinas de formação.

 Leva os alunos a planejar, gravar e editar programas radiofônicos. A publicação 
dos programas é feita pela web (no site de cada escola) e é transmitida ao vivo, 
eventualmente, na hora do recreio, em reuniões de pais e reuniões pedagógicas nas 
escolas. Em 2009 venceu o prêmio “A Rede”, na Categoria Setor Público: Modalidade 
Municipal. 

Diretoria de Educação Continuada

Rádio na Escola

Semana do Livro

 Sala Informatizada

SALP
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As ações da Alimentação 
Escolar abrangem oferta de alimentos 
e estratégias de educação alimentar e 
nutricional, contribuindo para promoção 
de hábitos alimentares saudáveis e 
adequados. Florianópolis é referência 

nacional em alimentação escolar. Há 
alimentação diferenciada para celíacos 
e intolerantes à lactose, bem como 
a introdução de frutos do mar e pão 
integral, frutas e hortaliças no ambiente 
escolar.

 O coral teve início em agosto de 2009. Os cantores são estudantes 
dos anos finais das escolas municipais. Além de apresentações durante o ano, 
o grupo interpreta canções natalinas nas janelas no Palácio Cruz e Sousa. 
Trabalha disciplina, arte e motivação dos alunos.

Coral da Rede

 Iniciando as atividades em 
2008, a Escola do Mar é um núcleo 
de educação marinha e costeira que 
pretende ser referência nos assuntos: 
ambientes marinhos e costeiros, 
promovendo a formação técnica e 

a sustentabilidade do município. 
São realizadas saídas marítimas 
com os alunos para exploração e 
conhecimento do mundo aquático, 
palestras e trilhas. 

              DIOBE - Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando

 Alunos, professores, pais e 
vizinhos de determinada comunidade 
usufruem de atividades esportivas, 
culturais, de inclusão digital, empreen-

dedorismo e capacitação profissional, 
nos finais de semana. Ao todo vinte 
unidades da Rede Municipal compõem 
o programa.

Escola Aberta

 Desde 2009, o projeto trabalha a horta como um espaço lúdico de ensino 
e aprendizagem. Integra temas curriculares, alimentação e meio-ambiente para 
incentivar a alimentação saudável, o gosto pelas hortaliças e o interesse pela 
sustentabilidade. 

Alimentação Escolar

Educando com a Horta e a Gastronomia

 É um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito 
nacional, realizado todos os anos. O objetivo é fornecer informações e 
estatísticas para a realização de diagnósticos e análises sobre a realidade 
do Sistema Educacional Brasileiro.

Censo escolar

 A Educação regularizou em 2005 o recebimento do transporte es-
colar gratuito para alunos do Ensino Fundamental, EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) e aqueles que participam de projetos em contraturnos. Por 
ano são beneficiados em média 5.000 alunos, um investimento de cerca de 
R$ 1.800.000,00. 

Transporte do Escolar
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