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O prefeito em exercício, 
Gean Marques Loureiro, e 
o Secretário Municipal de 
Educação, Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, inauguraram, 
na última semana, melhorias 
em duas escolas e três uni-
dades de educação infantil, 
totalizando um investimento 
de mais de R$ 2 milhões. Em 
torno de 1500 alunos foram 
beneficiados pelas melhorias.

A Escola Desdobrada José 
Jacinto Cardoso (Serrinha), a 
Escola Básica Donícia Maria 
da Costa, (Saco Grande), 
as Creches Doralice Teodo-
ra Bastos (Canasvieiras), e 
Monteiro Lobato (Carianos) e 
o NEI Barreira do Janga (Saco 
Grande) foram inauguradas. 
A Rede ganhou novas salas 
de aula, banheiros, refeitórios, 
cozinha, entre outros.

SME inaugura obras
A PMF estará aceitando inscri-

ções para contratação imediata 
de professores substitutos nas 
áreas de Português, Inglês e 
Português/Inglês. Os interes-
sados deverão comparecer na 
Secretaria de Educação, locali-
zada na Rua Conselheiro Mafra, 
656, quarto andar, sala 402. O 
horário de atendimento é das 
13h às 19h. 

Mais informações pelos telefo-
nes 3251-6111 ou 3251-6113.

Substitutos
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Cerca de 1500 alunos foram beneficiados

O projeto Rádio na Escola, 
que cria emissoras na internet, 
foi o vencedor do prêmio ARe-
de 2009 na modalidade Setor 
Público, categoria Municipal. 
A idéia do projeto, coordenado 
pela SME, é construir um es-
paço de ensino, cultura e lazer 
para que os alunos consigam 
colocar em prática a sua capa-

cidade expressiva. Os envol-
vidos realizam todo processo 
de criação, produção e edição 
dos programas. Na rede munici-
pal de ensino de Florianópolis, 
foram capacitados cerca de 100 
professores, sendo que nove 
escolas e um Núcleo de EJA 
estão desenvolvendo o projeto. 
O projeto é orientado pelo NTE.

Rádio na Escola ganha prêmio
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O programa Colônia de Férias, 
da SME, irá ocorrer de 5 a 29 de 
janeiro do próximo ano. A inicia-
tiva será desenvolvida em doze 
sedes de unidades de educação 
infantil. O horário de atendimen-
to das crianças será das 7h às 
19h.

O período de inscrição será de 
18 a 25 de novembro, nas uni-
dades em que vão acontecer o 
programa. 

Mais informações 3251-6125.

Colônia de férias

Os Educadores de todo o país 
acabam de ganhar um espaço 
interativo: o Portal do Professor. 
Com ferramentas de fácil navega-
ção, o ambiente é útil para o dia a 
dia do professor. O portal é uma 
iniciativa do Ministério da Edu-
cação e do Ministério da Ciência 
e Tecnologia para dar apoio e 
formação aos professores das 
escolas públicas e privadas.

No portal há um espaço para 
os educadores de todo o país 
dividirem idéias e compartilharem 
trabalhos, além de diferentes re-
cursos para enriquecer as aulas. 
Acesse: portaldoprofessor.mec.
gov.br.

Portal

Conheça 
a SME

Roberto Carlos Regis
(48) 3251-6134
Diretor
robertoregis@pmf.sc.gov.
br

Regina B. Souto              (48) 3251-6107
Gerente de Articulação Pedagógica
reginabittencourtsouto@gmail.com

Sylvio Xavier da Silva     (48) 2106-5914
Gerente de Tecnologia Educacional
sylvio.nte@pmf.sc.gov.br

Responsável pela gerên-
cia de Tecnologia Educacio-
nal juntamente com a políti-
ca do Programa Nacional 
de Informática na Educação 
(PROINFO). Tem, entre as 
suas atribuições, a imple-
mentação da Organização 
do Trabalho Didático na 
Educação de Jovens e 
Adultos e turmas de Ter-

ceira Idade, bem como de 
oferecer e acompanhar o 
Programa Federal Projovem 
Urbano, que atende pes-
soas entre 18 e 29 anos.

A Diretoria de Educa-
ção Continuada também 
gerencia ações de aper-
feiçoamento nas Bibliotecas 
Escolares e o Programa 
Nacional do livro.

Diretoria de 
Educação Continuada

• Projetor – No último dia 11, a 
Escola Básica Donícia Maria 
da Costa, no Saco Grande, 
recebeu o primeiro Projetor 
Interativo Multimídia. As Es-

colas Básicas Henrique Veras 
(Lagoa da Conceição), Dilma 
Lúcia (Armação) e Beatriz de 
Souza Brito (Pantanal) tam-
bém receberão o equipamento.


