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Carteira de Estudante 
na Rede

Divulgação/SME

       Até março, quase 17 mil alunos da 
rede municipal do Ensino Fundamental 
e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
de Florianópolis receberão a carteira do 
estudante.  Desta forma, poderão exer-
cer o direito à meia entrada em shows, ci-
nemas, futebol e outros eventos no país.
       No documento, dentre vários dados, cons-
tará o tipo sanguíneo do estudante, o que 
evitará a utilização de sangues incompatí-
veis em caso de necessidade de transfusão.  
       Foto, nome completo, data de nasci-
mento, matrícula, ano ou série cursada, 
unidade e  filiação são os demais itens.

       Para este ano letivo, a Prefeitura de 
Florianópolis vai preencher mais 295 va-
gas na área da educação, com servidores 
aprovados em concurso público, que atua-
rão nos mais diversos setores. Em algumas 
disciplinas, é a primeira vez que o poder 
público municipal promove efetivação.
       É o caso de professores de Língua Bra-
sileira de Sinais (08), que trabalham com 
educandos surdos e na produção de ma-
teriais e oferecimento de cursos de Libras 
para a comunidade educativa em geral. 
Foram admitidos também, nos quadros da 
prefeitura, Auxiliares de Ensino de Libras (2) 
, que vão fazer a tradução e interpretação 
da Língua Brasileira de Sinais para o por-
tuguês e vice-versa em quaisquer modali-
dades que se apresentar em oral ou escrita. 
       

    Mais 12 unidades vão integrar o projeto “Edu-
cando com a Horta Escolar”, incluindo a Central da 
Educação de Jovens e Adultos , Eja, localizada na 
Alves de Brito.  Desta forma, o projeto passará a 
contar com 32 estabelecimentos, que contemplam 
creches, núcleos de educação infantil e escolas. 
       A idéia é intervir na cultura alimentar e nutricional 
dos estudantes, por meio das hortas escolares, utili-
zando-as como instrumento pedagógico. Os educa-
dores vislumbram esse espaço como um laboratório 
rico de possibilidades de ensino e aprendizagem.

Prefeitura da Capital contrata mais 
profissionais da Educação

SME quer ampliar projeto Educando 
com a Horta Escolar 
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Aula de Libras

     A Secretaria Municipal de Educação de Flo-
rianópolis está organizando o "Congresso de 
Educação Básica: aprendizagem em contexto", 
que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro 
de 2011, no Centro de Convenções Centrosul. 
      A iniciativa deve reunir cerca de 3 mil pes-
soas e tem o apoio da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ca-
pes, órgão ligado ao Ministério da Educação.
     Para participar é preciso fazer a inscri-
ção, que é gratuita, no endereço eletrônico:
h t t p : / / p o r t a l . p m f. s c . g o v. b r / s i t e s / c o e b

       

       Neste começo de mais um ano letivo, estamos to-
dos bastante animados em continuar nossa missão a fa-
vor da educação, na esperança de extinguir por com-
pleto a taxa de analfabetismo do nosso município 
(tolerância zero) e a evasão escolar, tendo todas as crian-
ças e adolescentes na escola, com ensino de qualidade. 
        Precisamos de todo nosso empenho e dedicação para 
educar, ensinando o educando a olhar o mundo e a vida sob 
a perspectiva da beleza, da esperança, das possibilidades, das 
alternativas. Assim, ele amplia sua visão de mundo e enri-
quece o seu interior. No dizer de Rubens Alves, “ficando mais 
rico interiormente, o educando pode sentir mais alegria e dar 
mais alegria”. E sendo feliz, o ser humano estará mais apto a 
construir uma sociedade humana e sustentável, sob as bases 
da paz e da fraternidade, que é o que todos nós almejamos.
        "Se nossa opção é progressista, se estamos a fa-
vor da vida e não da morte, da equidade e não da in-
justiça, do direito e não do arbítrio, da convivência 
com o diferente e não de sua negação, não temos ou-
tro caminho senão viver plenamente a nossa opção"...
      “O educador se eterniza em cada ser que educa” (Paulo 
Freire).
       Que o ano letivo que se inicia traga muita alegria a 
todos nós.
              
              Rodolfo Joaquim Pinto da Luz e Equipe

Bem vindos todos os educadores, educadoras e 
profissionais da educação da SME 

        A Rede Municipal de Ensino de Floria-
nópolis conta com a nova Resolução do Ensino 
Fundamental de 9 anos, RES CME nº 01/2010, 
que foi aprovada pela plenária do Conselho Mu-
nicipal de Educação, cujo relator foi Pedro Ca-
bral Filho, professor de Arte e diretor da E.B.M. 
Beatriz de Souza Brito, até 2010. A resolução, 
agora em vigência, substitui a RES CME nº 
01/2006 que fez a implantação do ensino de 09 
anos. A novidade da resolução de 2010 ficou 
por conta do 5º ano, que contará com um pro-
fessor de anos iniciais (unidocente), mais três 
aulas de educação física, duas de língua estran-
geira e duas de arte, na medida do possível, ha-
bilitado em música. É importante ressaltar que 
mais 1 ano no ensino fundamental qualifica a 
aprendizagem das crianças e dos adolescentes. 
       A Resolução de 2010 aponta que todas as 
crianças, aos 08 anos de idade, devem estar al-
fabetizadas, acreditando no sucesso escolar. 
A SME estará, ao longo do ano, fazen-
do a formação continuada com todos os en-
volvidos nas unidades, a começar com 
os Diretores de Escola, já em fevereiro.
       Há necessidade de ressaltar que a SME 
está convicta do sucesso dessa Resolução e da 
nova sistemática de ensino para os nove anos, 
envolvendo cada um dos seus atores (fun-
cionários) e comunidade para o seu sucesso.

Novidades no Quinto Ano


