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 A Secretaria Municipal 
de Educação de Florianó-
polis vai contar até julho 
com 500 novas vagas para 
atendimento de crianças 
em creches e núcleos de 
educação infantil, os NEI’S. 
Com outras melhorias, que 
serão iniciadas no segundo 
semestre deste ano, mais 
400 crianças poderão ser 
matriculadas em 2011.  O 
investimento total é de apro-
ximadamente 10 milhões de 

reais, através de recursos 
próprios e do Governo Fede-
ral. A ação da prefeitura visa 
diminuir a lista de espera por 
uma vaga no setor infantil, 
que é de 1.657 crianças.  

Atualmente, a SME 
atende um total de 12 mil 
446 crianças de zero a seis 
anos, sendo 10 mil 334 nas 
78 unidades da prefeitura e 
2.112 via convênios manti-
dos com organizações não 
governamentais. 

PMF atende mais de 12 mil crianças em creches 
Desde a última segunda-

feira (1º/03)  mais 420 pessoas 
iniciaram suas atividades esco-
lares no curso de Educação de 
Jovens e Adultos-EJA. Outras 
502 já estão matriculadas desde 
10 de fevereiro. 

Para atender a deman-
da,  foram abertos quatro novos 
núcleos:  Santo Antonio/Rato-
nes, Canasvieiras, Saco Grande/
João Paulo e Rio Tavares/Lagoa 
da Conceição.  As matrículas na 
EJA podem ser feitas durante 
todo o ano. Informações pelo 
telefone 3251-6107.
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Este ano foram criadas aproximadamente 500 vagas

A Secretaria de Educação 
da Capital foi convidada pelo Mi-
nistério Público de Santa Cata-
rina (MPSC) para fazer parte de 
uma Comissão de Acessibilida-
de, com a intenção de favorecer 
a inclusão social das pessoas 
com deficiência em Florianó-
polis, seja em escolas públicas 

estaduais, federais ou particu-
lares. O trabalho desenvolvido 
pela prefeitura, a partir de 2005, 
recebeu elogios do promotor 
Alexandre Herculano Abreu, que 
destacou os esforços da Admi-
nistração Municipal em diminuir 
as barreiras arquitetônicas nas 
unidades educativas.

Comissão de Acessibilidade

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiárias: Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com)                   Contato: 3251-6124

Bullying

Foi realizada na última 
sexta-feira (26), das 8h às 
17h, no Hotel Bristol, uma 
formação do Sistema Educa-
cional UniBrasil (SEU) para os 
assessores da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e para os 
diretores das escolas da rede. 
O SEU está sendo implantado 
em 13 escolas da SME. O ob-
jetivo é unificar o sistema de 
educação da rede municipal.

Sistema UniBrasil

Os alunos matricu-
lados na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
estão recebendo livros 
financiados pelo MEC, 
que disponibiliza obras 
para diversas prefeitu-
ras. Uma parte do mate-
rial já foi entregue no dia 

25/02 para as turmas do 
Núcleo Centro. Nesta se-
mana todas as turmas do 
I segmento da EJA de-
verão receber os livros. 
O material será um dos 
recursos pedagógicos 
utilizados neste segmen-
to de ensino.

Eja recebe livros financiados pelo MEC 

Alunos do Núcleo Centro já receberam os livros

O NEI Carianos já tem 
sede própria: esquina da 
Rua Arco Íris com a Rua Ma-
ria Geraldina Ramos.

 A nova sede possui 8 
salas de aula com banheiros 
e solários conjugados, sala 
multiuso, anfiteatro, refeitó-
rio, pátios interno e externo, 
salas para direção, secre-
taria, professores, cozinha, 
lavanderia, rouparia, vesti-
ários e depósitos. O valor 

total investido na obra, que 
será inaugurada dia 22/03, 
foi de aproximadamente R$ 
2.152.207,12, sendo que R$ 
700.000,00 são oriundos de 
convênio com o Ministério 
da Educação – Programa 
Pró-Infância- e o restante, 
de recursos próprios.

O NEI Carianos atendia 
98 crianças em período par-
cial e agora passará a aten-
der 236 na nova sede.

NEI Carianos ganha nova sede

Para constituir uma alter-
nativa de prevenção integral ao 
bullying, o Ministério Público de 
Santa Catarina lança, em 2010, 
sua campanha “bullying, Isso não 
é brincadeira!”, que prevê várias 
iniciativas realizadas em parceria 
com a Assembléia Legislativa e 
diversas Secretarias Municipais de 
Educação.

 Com o lema “Seja amigo: 
respeite as diferenças. Somos 
todos diferentes, mas com direitos 
iguais”, o objetivo é fazer com que 
o público infantojuvenil respeite 
as diferenças entre as pessoas, 
sejam elas quais forem.


