
Foi realizada no dia 18/05 a solenidade de 
assinatura do protocolo de intenções para im-
plantação do Programa de Acessibilidade nos 
Estabelecimentos de Ensino das redes pública 
e particular, nas esferas municipal, estadual e 
federal da cidade de Florianópolis. Entre outras 
autoridades, o evento teve a participação do 
Secretário Municipal de Educação, Rodolfo Jo-
aquim Pinto da Luz, do Secretário Estadual de 
Educação, Silvestre Heerdt, do Reitor da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, Alvaro Prata, 
do representante do Ministério Público de 
Santa Catarina, promotor Alexandre Herculano 
Abreu e dos presidentes do Conselho Munici-
pal e Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência, Elisabete Maria Silveira Goulart 

e Laércio Ventura.    
O protocolo tem como objetivo estabele-

cer critérios e normas de articulação entre os 
órgãos e entidades envolvidos, para poder 
orientar e fiscalizar o cumprimento das regras 
de acessibilidade em menor tempo possível. 
O prazo final para a adequação é até 15 de 
dezembro de 2020.

As últimas obras executadas pela Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, na área da Edu-
cação, vêm observando as exigências legais 
de acessibilidade das normas brasileiras. As 
unidades estão recebendo rampas de acesso, 
portas com metragem adequada à passagem 
de cadeirantes, corrimãos, banheiros adapta-
dos e pisos-guia, entre outras melhorias.

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/Boletim nº 137 – Florianópolis, 24 de maio de 2010
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Clube da Leitura

O próximo encontro do Clube da Leitura, 
que irá reunir professores e bibliotecários da 
SME que participam do projeto, será no dia 28 
de maio, em tempo integral, com a participa-
ção da escritora e professora Eliane Debus e da 
escritora e editora Marta Martins. 

O grupo socializará as leituras de obras em-
prestadas na primeira reunião, bem como as 
experiências de leitura que promoveram com 
seus alunos, a partir dessas obras. Também 
haverá uma ciranda de leitura para escolha 
de títulos a serem trabalhados e definição das 
datas para os encontros com os autores nas 
unidades educativas participantes do projeto. 
Mais informações no blog http://leituracatari-
nense.blogspot.com/

A Escola Básica Maria Conceição 
Nunes foi notícia no “Boletim Amigos 
da Escola” do mês de abril. O informa-
tivo publicou uma matéria falando 
sobre o evento Dia da Família na 
Escola, promovido pelo projeto no dia 
13 de março. 

O Dia da Família na unidade reuniu 
cerca de 300 pessoas, durante uma 
tarde. A escola contou com uma 
programação esportiva e uma banda 
instrumental formada pelos alunos. Os 
voluntários também promoveram um 
bate-papo sobre cidadania e educa-

ção ambiental.
O projeto Amigos da Escola foi 

criado com o objetivo de contribuir 
para o fortalecimento da educação e 
da escola pública de educação básica. 

O projeto é implementado em 
parceria com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), Faça 
Parte, Conselho Nacional dos Secre-
tários de Educação (Consed), União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), além de institui-
ções e empresas comprometidas com 
a educação de qualidade para todos.

No dia 4 de maio, os alunos do 
ProJovem Urbano do arco Turis-
mo e Hospitalidade prestaram 
uma homenagem ao 50º aniver-
sário da  UFSC. 

O evento, que foi realizado no 
Centro de Convivências do Super-
mercado Angeloni, em Capoeiras, 

teve a participação do Secretário 
Municipal de Educação, Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz e do Reitor da 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, Álvaro Prata. O coral da UFSC 
também fez uma apresentação.

A atividade teve por finalidade 
inserir os estudantes no cenário 

prático da organização de eventos. 
 O Projovem é um programa de 

inclusão social para jovens, com 
idade de 18 a 29 anos, com o obje-
tivo de proporcionar a certificação 
no ensino fundamental e a qualifi-
cação profissional inicial a morado-
res do município de Florianópolis.

EBM Maria Conceição
Nunes no Amigos

da Escola

Projovem realiza 
evento em 

homenagem aos 50 
anos da UFSC

Convite
 A comissão organizadora da I Gincana Esportiva e Cultural do PROJOVEM 
Urbano de Florianópolis tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar 
da Comissão Julgadora que avaliará a prova “Identidade da Equipe”. Essa prova 
tem como objetivo a criação de uma identidade visual, através da customização 
das camisetas pelas equipes.

Dia: 19/01/2010
Local: Escola Básica Estadual Silveira de Souza – Rua Alves de Brito, 334, Centro.
Hora: 19 horas

                                                 Regina Bittencourt Souto            
                                         Coordenadora do ProJovem Urbano 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

Os educandos da qualificação Profissional do arco de turismo e Hospitalidade 
do ProJovem Urbano de Florianópolis, tem a honra de convidar Vossa 
Senhoria para participar encontro “ProJovem descobre UFSC 50”. Esse evento 
está sendo organizado pelos educandos do programa e tem como objetivo 
inseri-los no cenário prático da organização de eventos.
 
Dia: 04/04/2010
Local: Centro de Convivências do Supermercado Angeloni 
End: Av. Ivo Silveira, Capoeiras, 2445. Florianópolis - SC. 
Hora: 19 horas
 

Regina Bittencourt Souto
Coordenadora do Programa

Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 
durante solenidade de assinatura do protocolo
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Toques

 Olimpíada de
 Português

Os professores da rede pública 
de educação básica têm novo 
prazo para participar da edição 
2010 da Olimpíada de Língua Por-
tuguesa “Escrevendo o Futuro”. As 
inscrições foram prorrogadas até o 
dia 7 de junho. 

Promovida pelo Ministério da 
Educação e pela Fundação Itaú 
Social, a competição é baseada em 
um concurso, que além de con-
tribuir para a melhoria da escrita 
dos alunos, oportuniza a formação 
continuada dos professores de 
língua portuguesa.  

O tema do concurso é “O lugar 
onde vivo”.  As inscrições podem 
ser feitas pelos professores no site: 
www.escrevendoofuturo.org.br

SME realiza Simulado de  
Prevenção em situações de Risco

Alunos e colaboradores municipais da Escola Desdo-
brada José Jacinto Cardoso, na Serrinha, iniciaram no últi-
mo dia 14 as atividades relativas à realização do Plano de 
Abandono de Área Escolar. De acordo com o organizador 
da ação, o professor Charles Schnorr, o trabalho constitui 
na realização dos procedimentos para a  evacuação de 
pessoas em edificações ou locais que se encontram em 
situações de riscos e perigos como incêndios, explosões, 
atentados, presença de animais peçonhentos, colapsos 
estruturais e intempéries climáticas.

Esta ação preventiva tem como objetivo criar e 
aumentar o alerta da comunidade escolar aos possíveis 
riscos existentes na edificação e arredores. Também pre-
tende destacar os cuidados com manuseio e utilização 
de materiais perigosos.

Na segunda-feira (24) será realizado um Exercício Simu-
lado de Atendimento à Emergências onde será avaliado 
o desencadeamento dos procedimentos ensaiados no 
Plano de Atendimento à Emergências, desenvolvidos de 
acordo com os cenários emergenciais descritos na escola. 
A atividade deve envolver aproximadamente 180 crian-
ças e 30 profissionais, entre professores e educadores.

 As ações de atendimento no exercício simulado 
servem para avaliar as ações de interação entre alunos e 
colaboradores, o sistema de alarme da escola, a comuni-
cação entre os profissionais, a reação das crianças frente 
a situação de adversidade e o tempo resposta e inte-
gração das agências de emergência (Bombeiros, Polícia, 
SAMU e Defesa Civil).

Basquete Feminino da EBM 
Luiz Cândido da Luz vence etapa 

regional dos Jogos Escolares 

O time de basquete feminino da Escola Básica 
Municipal Luiz Cândido da Luz, da Vargem do Bom 
Jesus, conquistou o 1º lugar na fase regional dos 
Jogos Escolares de Santa Catarina, na categoria até 
14 anos (sub-14). O grupo venceu a equipe de São 
José no jogo realizado no dia 20. A  fase estadual 
dos Jogos Escolares será realizada, em Araranguá/
SC, no mês de julho. 

A equipe, comandada pelo treinador Peterson, 
é composta por 15 atletas da 7ª série, com idades 
de 13 e 14 anos. O time de basquete existe há 
três anos e ficou em 2º lugar nos Jogos Escolares 
de Florianópolis do ano passado.

 Cadastramento
 Biblioteca Central

A Biblioteca Central da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
localizada no Centro de Educação 
Continuada da SME, com horário 
de funcionamento de 2ª à 6ª feira 
das 08h às 21h, convida a todos 
para realizarem seu cadastro. 

Os documentos necessários para 
a efetivação são Carteira de Identi-
dade, Comprovante de Residência 
Atual e Preenchimento do Cadastro 
da Biblioteca. Mais informações 
pelo telefone 2106-5907.

Encontro de
 Integração dos  
Servidores

Será promovido no dia 27 
de maio, a  partir das 18h30, o 
II Encontro de Integração dos 
Servidores da Educação. O evento, 
que será realizado no Auditório do 
Centro de Educação Continuada da 
SME, terá como pauta a avaliação 
de desempenho dos servidores em 
período de estágio probatório. 

Os interessados deverão solicitar 
inscrição através do e-mail avalia@
pmf.sc.gov.br, indicando nome, 
matrícula e unidade educativa. De-
vido à capacidade do local, as 100 
vagas disponíveis serão preenchi-
das por ordem de inscrição. 

Mais informações com Dione, 
através do telefone 2106-5905, ou 
diretamente no Departamento de 
Saúde e Bem estar do Servidor.

Censo Escolar
Dia 26 é a data referência

A Secretaria de Educação de 
Florianópolis alerta que, para 
este ano, a data referência para 
o cadastramento de dados 
no Sistema do Censo Escolar 
(Educacenso) é o dia 26 de maio, 
quarta-feira. Neste dia, todos os 
alunos e professores devem ser 
registrados no sistema.  A SME di-
vulgará, em breve, o cronograma 
para capacitar os responsáveis 
pelo Censo Escolar nas unidades 
educativas da rede de ensino e 
entidades conveniadas.

 As informações são utilizadas 
para traçar um panorama nacional 
da educação básica e servem de 
referência para a formulação de 
políticas públicas e execução de 
programas na área da educação, 
incluindo os de transferência de 
recursos públicos como alimenta-
ção e transporte escolar, distribui-
ção de livros e uniformes, implan-
tação de bibliotecas, instalação de 
energia elétrica, Dinheiro Direto 
na Escola e Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fundeb).

Seleção de Professores
A Prefeitura de Florianópolis, através da SME, está aceitando 

inscrições para a contratação de professores e auxiliares de ensino em 
serviço de caráter temporário no magistério público municipal. Informações pelos 
telefones 3251-6111 e 3251-6112.

Há necessidade de professores de Artes Música, Artes Plásticas,   Português e In-
glês e de Português para Educação de Jovens e Adultos (EJA).  A seleção contemplará 
também Auxiliar de Ensino de Tecnologia Educacional, Auxiliar de Ensino de Ensino 
Fundamental e Auxiliar de Ensino da EJA. 

Os interessados deverão comparecer à Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Edifício 
Aldo Beck, 4º andar, Sala 402. O horário de atendimento será das 13h às 19h. Os 
documentos obrigatórios são os originais e cópias da carteira de identidade, CPF e 
comprovante da formação mínima exigida. Como opção, os candidatos poderão 
apresentar certificados de cursos de aperfeiçoamentos realizados na área de Edu-
cação durante o ano de 2009 e diploma de pós-graduação.

O Ministério da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina e a União dos 
Dirigentes Municipais em Educação (UNDIME/SC), estão oferecendo o Curso Aluno 
Integrado. O projeto tem o objetivo de oportunizar a  estudantes de  escolas públicas 
qualificação no âmbito das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Para a rede 
de ensino da Prefeitura Florianópolis, o Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM) disponi-
biliza quatro vagas para alunos de cada escola e quatro vagas para alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

O curso será a distância com até dois encontros presenciais no NTM, que deverão ser 
realizados na capital catarinense, entre 1º e 11 de junho. Em breve, as datas definitivas 
serão confirmadas. Para o Encontro Presencial, o aluno deve estar acompanhado por 
um adulto responsável da escola onde estuda. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 2106-5909.

Curso Aluno Integrado
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