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Técnicas da Gerência 
Administrativa e Financeira 
da SME, Sônia de Souza e 
Dinorá Meinicke, participa-
ram na semana passada em 
Balneário Camboriú, do curso 
de qualificação do Programa 
“Formação pela Escola”, admi-
nistrado pelo FUNDEB (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica).

Ministrado pelo coor-
denador geral do FUNDEB, 
Vander de Oliveira Borges, 

o curso abordou o funciona-
mento do Fundo, desde os 
cálculos para distribuição 
dos recursos até a prestação 
de contas. Desta maneira, 
os conceitos e as práticas 
do FUNDEB serão repassa-
dos entre os gestores e técni-
cos das secretarias municipal 
e estadual de educação. 

Em breve, Florianópolis 
irá oferecer novas turmas do 
Programa Formação pela 
Escola. 

Qualificação profissional
As escolas da Secretaria 

Municipal de Educação, orientadas 
pela equipe do Programa Saúde na 
Escola, já iniciaram as triagens visu-
ais com alunos da rede. O foco são 
estudantes de primeiro ano, novos 
na unidade, os que já fazem uso de 
óculos e os que apresentam dificul-
dades percebidas pelos professores.

Este ano não haverá mais o 
mutirão de oftalmologia, cada caso 
será analisado pelos responsáveis 
nos postos de saúde, para onde a 
escola encaminhará as triagens. 

A SME, em parceria com a 
Secretaria de Saúde disponibilizará 
200 consultas  por mês.

Triagem Visual

Profissionais da SME participam de curso de qualificação

O Programa Saúde na 
Escola irá desenvolver diferen-
tes oficinas nas escolas que 
fazem parte do Programa Mais 
Educação. A iniciativa será 
proporcionada por uma parce-
ria entre a Secretaria Municipal 
de Educação e a Secretaria 
Municipal de Saúde. Os temas 
serão Agravos Externos (dro-
gas e violências), Sexualidade, 
Monitoramento em Saúde (of-
talmologia, saúde bucal e audi-

tiva), Saúde Mental e Atividade 
Física e nutrição. As primeiras 
oficinas já estão agendadas. 
No dia 6 de abril, no período 
vespertino, será na EB Acácio 
Garibaldi São Thiago, que fica 
na Barra da Lagoa. No dia 13, 
no período matutino, será na 
EB Maria Conceição Nunes, 
no Rio Vermelho. E no dia 23, 
também no período matutino, 
será a vez da EB José Jacinto 
Cardoso, na Trindade.

PSE  realiza oficinas

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiários: Hemilin Alves (hemilin_r@msn.com) , João Salgado (joaosalgado@globomail.com |WebMaster: Severo Rateke                 Contato: 3251-6124

 Florianópolis terá a 
primeira Semana Municipal do 
Livro Infantil. O Evento foi insti-
tuído pela lei 8.125, sancionada 
em 05 de janeiro de 2010. 

 Nesta primeira edição, 
a Secretaria Municipal de 
Educação e o SESC Santa 
Catarina promoverão uma 
programação cultural volta-
da para o público infantil que 
será realizada em diversos 
espaços da cidade, durante a 
semana de 12 a 18 de abril. 

Semana do livro

A introdução do Mexilhão 
na rede municipal de ensino de 
Florianópolis foi destaque em 
dois grandes veículos de co-
municação do país. No dia 19, 
a Folha de São Paulo publicou 
uma matéria sobre o novo car-
dápio da SME. E no dia 24, o 
programa da Rede Globo, Bom 
Dia Brasil, veiculou uma maté-
ria sobre o assunto.

Destaque

Uma comitiva da Prefei-
tura Municipal de Florianópo-
lis, incluindo o Prefeito Dário 
Elias Berger e o Secretário 
Municipal de Educação, 
Rodolfo Joaquim Pinto da 
Luz, visitou na segunda-feira, 
29, a obra de construção da 
Creche Jardim Atlântico, que 
ficará pronta no segundo 
semestre deste ano. 

A Unidade Educativa 
ganhará um prédio com oito 
salas de aula com banheiros 

e solários conjugados, sala 
multiuso, anfiteatro, refeitó-
rio, pátios interno e externo, 
além de salas de aula para 
direção, secretaria e pro-
fessores.  Haverá também 
cozinha, lavanderia, rouparia 
vestiários e depósitos.

A PMF investiu mais de 
R$ 1 milhão na obra, sen-
do R$ 700 mil oriundos de 
Convênio com o Ministério 
na Educação – Programa 
Pró-Infância. 

Creche Jardim Atlântico

Creche Jardim Atlântico deve ser entregue no segundo semestre

O coral da rede munici-
pal de ensino irá fazer uma 
seleção para novos inte-
ressados.Coordenado pelo 
maestro Jackson Cardoso, 
o coral é composto atual-
mente por 40 estudantes 
aprovados num processo 
de seleção nas unidades 
educativas da SME. A meta 
para esse ano é atingir 100 
componentes.

Para isso, o maestro 
Jackson está visitando as 
unidades para selecionar 
os novos participantes. 
Jackson Cardoso é músi-
co profissional do circuito 
cultural da capital e possui 
experiência profissional com 
educação musical na PMF 
desde 1991. Atualmente é 
assessor de Educação Mu-
sical da SME/DEF.

Coral da Rede Municipal


