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A ostra foi introduzida 
oficialmente no cardápio das 
refeições escolares em Floria-
nópolis. 

Ao todo serão beneficiados 
cerca de 14.600 alunos de 
escolas básicas, ligadas à 
SME.  Em duas etapas, mais 
de 800 quilos do fruto do mar 
serão repassados para os es-
tabelecimentos de ensino.  As 
ostras são entregues já sem 
conchas e congeladas. 

As nutricionistas e demais 
profissionais do Departamen-
to de Alimentação Escolar 
estão em fase de testes 
para incluir também o ma-
risco e o filé de cação nas 
refeições para o ano que 
vem.

As ostras entraram para o 
cardápio escolar após a rea-
lização de testes. O resulta-
do apontou uma aprovação 
de 86,96%.

Ostra no cardápio escolar
A PMF instituiu, na rede muni-

cipal, a Semana de Prevenção 
de Acidentes com Pipas. A lei 
visa orientar alunos e professo-
res sobre os perigos do cerol.

A Secretaria de Educação 
estabeleceu a semana para o 
mês de maio, onde realizará um 
Festival de Pipas sem cerol. A 
SME já realiza um trabalho de 
alerta sobre os perigos do cerol 
e do modo correto do uso de pi-
pas, coordenado pelo professor 
Charles Schnorr.

Perigos do Cerol
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Alunos da E.B. Adotiva Liberato provam ostra assada

Agora, a rematrícula e novas 
inscrições para o ensino fun-
damental da PMF serão feitas 
pela internet. 

O sistema já é válido para o 
próximo ano letivo. Mediante o 
preenchimento de um formu-
lário, os pais ou responsáveis 
farão a operação acessando o 
www.pmf.sc.gov.br. Até dezem-

bro, a sala informatizada de 
cada unidade educativa ficará 
disponível para as famílias que 
não tenham acesso à web. 

Florianópolis é a primeira 
administração pública municipal 
do Estado a usar esta estra-
tégia. Mais informações pelos 
telefones 3251-6128 ou 3251-
6105.

Matrícula online
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Desde o dia 23 de outubro, os 
professores de educação infantil, 
ensino fundamental, médio e su-
perior das instituições públicas e 
particulares de Florianópolis têm 
direito a meia-entrada em ses-
sões de cinema, teatro, shows e 
outros eventos culturais. 

A meia entrada será sempre a 
metade do valor do ingresso co-
brado, mesmo que o preço seja 
promocional. Para participar, o 
professor deverá apresentar o 
comprovante de recebimento sa-
larial atualizado e um documento 
de identificação. 

Meia entrada

A PMF vai premiar os pro-
fessores da Rede Municipal de 
Ensino que mais se destacarem. 
Serão escolhidos os trabalhos 
mais inovadores, criativos e 
transformadores.

 Os educadores deverão se 
inscrever com um só trabalho, 
que poderá ser enviado até a se-
gunda quinzena do mês de abril. 
Os vencedores receberão como 
prêmio um diploma concedido 
pelo Poder Legislativo. A entrega 
ocorrerá em solenidade oficial 
no mês de maio.

Prêmio

Conheça 
a SME
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 A DEI tem como respon-
sabilidade estabelecer di-
retrizes, objetivos, metas e 
estratégias para a Educação 
Infantil no que se refere à 
organização, ao financia-
mento e à gestão do sistema 
educacional. Além disso, 
gerencia a ampliação do 
número de vagas ofertadas 
nas creches e NEIs, plane-
ja, executa, acompanha e 
avalia a formação dos profis-
sionais.

 Autoriza o funcionamen-
to e o credenciamento das 
unidades de Educação 
Infantil públicas e privadas 
e coordena os convênios 
com as Instituições sem fins 
econômicos, assim como o 
processo de autorização de 
funcionamento.

Realiza estudos, pesqui-
sas e diagnósticos da reali-
dade para orientar e definir 
políticas públicas para a 
Educação Infantil. 

Diretoria de 
Educação Infantil

• Prêmio IGK – A Escola 
Desdobrada Retiro da La-
goa e o Núcleo de Ensino 
Infantil da unidade ganha-
ram o Prêmio Instituto Guga 

Kuerten na categoria Ação 
Educativa, com o projeto “As 
transformações da escrita e 
seus suportes: do passado 
ao futuro”.


