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Serviço de Atendimento de Língua Portuguesa de 
Florianópolis atende pessoas de várias partes do mundo

     Para este ano, a SME conta com mais dois Núcleos 
de Educação Infantil vinculados , totalizando nove. 
Um deles está ligado à Escola Básica Anísio Teixeira, na 
Costeira do Pirajubaé, onde 50 crianças estarão sendo 
atendidas em tempo integral. O outro NEI  funcionará 
na Escola Básica José Amaro Cordeiro, no Morro das Pe-
dras, com 25 crianças em período parcial. Além disso, na 
área de educação infantil,  a rede municipal de ensino 
é composta por 23 NEIs independentes e   49 creches. 

Aumenta o número de NEIs

       O SALP – Serviço de Atendimento Sobre a Língua Por-
tuguesa, que possui um blog e um e-mail à disposição 
da população: http://salp-pmf.blogspot.com e portugue-
sonline@pmf.sc.gov.br, vem recebendo muitas visitas.
Desde a criação do blog do SALP, já houve mais de 12 mil  aces-
sos às postagens feitas sobre algumas das dúvidas mais fre-

qüentes, como por exemplo: o uso do hífen a partir da Nova 
Ortografia; data limite para aceitação da ortografia antiga; 
uso de expressões, como “a domicílio” ou “em domicílio”; 
acentuação gráfica, concordância, regência e pontuação.
       Sendo um serviço disponibilizado via Internet, os 
acessos são feitos de várias localidades brasileiras e do 
mundo todo. Frequentemente o blog recebe a visita de 
internautas de cidades, como Brasília, São Paulo (SP), 

Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Joinville (SC) e muitas 
outras. Entre os países estrangeiros, as visitas partem de 

Portugal, Alemanha, Japão, Suíça, Rússia, Espanha e outros.

                    Neste início de mês, a Secretaria de Educação fez uma reunião de dois dias com os dire-Neste início de mês, a Secretaria de Educação fez uma reunião de dois dias com os dire-
tores das unidades de ensino. O titular da pasta fez uma avaliação do ano de 2010  e  apresen-
tou o planejamento da área até  2012.    Rodolfo Joaquim Pinto da Luz  solicitou  empenho  e 
colaboração de todos os dirigentes para manter o nível de qualidade da Educação na rede.
       Em encontro, realizado no auditório da reitoria da UFSC, nos dias 2 e 3 de feve-
reiro, na parte pedagógica, foi apresentada a nova proposta curricular do ensino fun-
damental, que está sendo construída com o apoio das escolas. Na área de Educação 
Infantil, também foi discutida uma proposta curricular para o setor, orientações para 
o início do ano escolar, dentre outros itens.  A importância dos conselhos escolares, 
mediação de conflitos, preenchimento de formulário do censo escolar e prestação 
de contas de recursos descentralizados, igualmente tiveram espaço para discussão. 

Encontro reúne dirigentes das unidades educativas

       O ano letivo na rede municipal de ensino de Florianópolis inicia 
no próximo dia 14 de fevereiro, quando mais de 27 mil estudantes, 
entre crianças, jovens e adultos retornam para a sala de aula.  Boa par-
cela terá direito gratuitamente ao passe escolar, que no ano passado 
atendeu 5.500 alunos, num investimento de R$ 1 milhão 800 mil. 
       São beneficiados por esta ação os matriculados no ensino fun-
damental, na  EJA - Educação de Jovens e Adultos - e aqueles que 
participam de projetos em contraturnos, aprovados pela Diretoria 
de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.  Para 2011, a 
aplicação de verbas na iniciativa poderá chegar até R$ 2 milhões.

Alunos têm garantido transporte escolar gratuito 

       30 mil exemplares 
da agenda escolar 2011 
serão distribuídas a par-
tir de março. O  mate-
rial será distribuído para 
alunos, professores e 
demais profissionais da 
Educação.  Orientações 
a respeito do novo acor-
do ortográfico estarão 
presentes na agenda.

 Agenda escolar 
tem novidades

Divulgação/SME

Divulgação/Graziane Ubiali

Divulgação/Gui Ouriques

Heliete Millack, 
coordenadora do SALP

A SME  possui 23 
NEIs e 49 creches

Secretário da Educação avaliou o ano de 2010 
e apresentou o planejamento da área até 2012
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