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A Educação da Capital avança: houve grandes conquistas em 2010

Entre as administrações municipais do país, a Prefeitura 
da capital catarinense é uma das raras exceções  a aplicar 
30% do orçamento próprio na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Em 2010, 
foram direcionados para o ensino  um valor global de R$ 
215 milhões. Para 2011 serão investidos aproximadamente 
dos cofres da prefeitura R$ 139 milhões e R$ 91 milhões 
virão dos governos Federal e Estadual ou de outras fontes. 
As conquistas foram inúmeras. Confira alguns avanços. 

        Tempo Integral  no Ensino Funda-
mental:  atendeu 3 mil alunos nas 36 unidades 
escolares.  Crianças e adolescentes permanecem 
o dia todo na escola. Além de atividades normais 
do currículo, é dada a atenção para a  dança, 
artes, esportes , música, canto e coral.
        Tempo Integral em creches: Agora são 
70% das crianças que ficam na unidade infantil, 
das 7h às 19 horas.  Em 2004, o índice era de 
apenas 31%. 
        Novas Creches: Zilda Arns (Carianos), 
Júlia Maria Rodrigues (Jardim Atlântico) e Rio 
Vermelho.
        IDEB: O índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica passou para 5,2 nas séries ini-
ciais e para  4,5 nos anos finais.
        TOPAS (Todos Podem Aprender Sem-
pre):  O programa reverteu em 77% o índice de 
distorção idade/série. Os estudantes freqüentam 
a escola em período integral.
         Floripa Letrada- a palavra em movi-
mento: A iniciativa disponibiliza gratuitamente 
livros e revistas à população nos terminais de 
ônibus do Centro, do Rio Tavares e de Canas-
vieiras. Mais de 13 mil obras já fazem parte do 
projeto.

Para comemorar 
 

        Plano Municipal de Educação: O docu-
mento define as diretrizes e metas do município 
na área da educação para os próximos dez anos.
        Educando com a Horta: Ampliação do 
projeto para 20 unidades. Os alunos atuam na 
criação de hortas, como forma de melhorar hábi-
tos alimentares e nutricionais.
        Fruto do Mar e Peixes: Introdução na 
alimentação escolar de mariscos, filé de cação e 
sardinha- enlatada em  água.
        Boletim Escolar on line: Além da Escola 
Maria Conceição Nunes, a Almirante Carvalhal 
também possui o sistema. O boletim pela inter-
net é disponibilizado da mesma forma de um 
boletim impresso, com todas as matérias cursa-
das e com todas as notas e faltas dos alunos.
        UCA: Duas unidades já fazem parte do 
Projeto que contempla cada aluno com um com-
putador. A Vítor Miguel foi beneficiada pelo UCA 
(Um Computador por Aluno), assim como numa 
ação similar os alunos da Intendente Aricome-
des da Silva.  
        CAP: O Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual 
passou a produzir livros digitais falados no for-
mato Daisy.
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Educação Infantil

Novas Unidades em 2011

Área: 1.118,00m²

Número de salas: 10

Capacidade: 200 crianças em período inte-
gral 

Valor: 2.000.000,00

Diferenciais: Além do aproveitamento da 
água de chuva, a creche terá um sistema de 
aquecimento de água por energia solar e 
iluminação externa por energia fotovoltaica.

Creche Costeira

Área: 1.120,00m²

Número de salas: 8

Capacidade: 120 crianças em perío-
do integral

Valor: 1.734.523,03

Creche Canasvieiras
Área: 1.120,00m²

Número de salas: 11

Capacidade: 220 crianças em perío-
do integral
 
Valor: 2.000.000,00

Creche Morro do Horácio

Clube da

leitura
    Desde abril de 2009, o “Clube 
da Leitura: a gente catarinense 
em foco” é  desenvolvido pela  
Diretoria de Educação Contin-
uada da Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis. 
O projeto destina-se à criação 
de clubes, ou melhor, pontos de 
trocas de experiências de leitu-
ras de obras de autores catari-
nenses nos estabelecimentos 
de ensino ligados à prefeitura. 
É também uma oportunidade 
de formação para professores e 
professoras do Ensino Funda-
mental (Regular e EJA) e para 
profissionais de bibliotecono-
mia.

    Entre os meses de junho e 
novembro de 2010, houve 
23 encontros com escritores. 
Além do Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
do Saco Grande,  nove uni-
dades integraram a iniciativa: 
EDM Osvaldo Galupo, EDM 
Praia do Forte, EBM Alber-
tina Madalena,EB-M Anísio 
Teixeira, EBM Batista Pereira, 
EBM Donícia M. da Costa, 
EBM Intendente Aricomedes, 
EBM Osmar Cunha e EBM 
Osvaldo Machado. Confira o 
blog do Clube: http://leitu-
racatarinense.blogspot.com Visita da escritora Yedda Goulart à 

E.B.M. Albertina Madalena Dias.

Visita da escritora Marta Martins à E.D. 
Osvaldo Galupo e NEI Morro do Horácio

Professora Ana Kelly e alunas da E.B.M. Intendente 
Aricomedes da Silva com livro da escritora Yedda Goulart



Aprendizado
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CAP produz Livros Digitais para alunos com deficiência visual 

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP), 
em conjunto com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, vem implemen-
tando ações para ampliar o número de alunos atendidos pelos Programas do Livro/
MEC. Dentre as medidas consta o Livro Acessível, que visa a produção e distribuição 
de obras e recursos de tecnologia assistiva para alunos que utilizam sistemas, códigos 
e linguagens específicos. 

Por esta parceria com o Governo Federal, a Se-
cretaria Municipal de Educação de Florianó-
polis desenvolve atividades através do Centro 

de Apoio Pedagógico para o Atendimento a Pessoas 
com Deficiência Visual (CAP). O setor diversifica e 
amplia a produção de materiais para alunos cegos. 

Além dos livros em Braille, livros e textos digitais, que 
podem ser lidos num computador com sintetizador de 
voz, o CAP passou a produzir também livros digitais fala-
dos no formato Daisy, que é um padrão mundial para este 
tipo de produção. 

Desenvolvido na Suécia, o formato permite a na-
vegação acessível (sem mouse), a exibição do texto e 
imagens na tela do computador e múltiplos contras-
tes de cor, o que beneficia os alunos com baixa visão. 
Permite ainda a configuração do áudio. 

Os livros em Daisy serão produzidos para alunos 
dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.

O CAP passa atender em 2011 a doze municípios da 
Grande Florianópolis: Governador Celso Ramos, Antô-
nio Carlos, Biguaçú, Florianópolis, Rancho Queimado, 
Angelina, São Pedro de Alcântara, São José, Águas Mor-
nas, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Anitápolis, São 
João Batista.

Tela MECDaisy, que será uti-
lizada pelos alunos para ouvir 

os livros digitais falados

Ampliações 2011
                                     Educação Infantil

Salas: 2

Com reforma mais de 40 crianças
serão atendidas em período integral

Creche Maria Barreiros

Salas: 4

Com reforma mais de 80 crianças
serão atendidas em período integral

Creche Stella Maris

Salas: 5

Com reforma mais de 100 crianças
serão atendidas em período integral

Creche Dona Cota

A partir do ano que vem serão atendidos pelo setor onze municípios da Grande Florianópolis 
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Qualidade

Educação Inclusiva é realidade na Capital
Assegurar a inclusão esco-
lar de alunos com ceguei-
ra, baixa visão, surdez, 
deficiência física, autismo 
e altas habilidades. Para 
atingir este objetivo a Se-
cretaria Municipal de 
Educação de Florianó-
polis possui o serviço de 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE).
 

Por meio deste programa, 
atualmente cerca de 360 
alunos têm garantido o 

acesso ao ensino regular, sen-
do beneficiados desde crianças 
de creches e núcleos de educa-
ção infantil até os matriculados 
no ensino fundamental e nos 
Núcleos de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).

O AEE identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos 
e de acessibilidade que visam 
eliminar as barreiras para a 
plena participação dos alunos, 
considerando as suas neces-
sidades específicas. O atendi-
mento é realizado no período 
inverso ao da classe comum 
freqüentado pelo estudante e 
desenvolvido nas salas multi-
meios.

Nestes locais, são trabalha-
dos com os alunos com defici-
ência questões específicas para 
que possam acompanhar em 
condições de igualdade aos de-
mais alunos o ensino regular. 
Como exemplo há o ensino de 
Libras para os surdos, braille 
para os cegos e comunicação 
alternativa para pessoas com 
inexistência da fala, entre ou-
tras ações.

Contratação de 
professores de Libras

Para 2011, a SME vai contar com 
profissionais efetivos da Língua 
Brasileira de Sinais.  Serão con-
tratados professores da área para 
atendimento especializado  para 
os educandos surdos e para pro-
dução de materiais e oferecimento 
de cursos de Libras para a comu-
nidade educativa em geral. Serão 
admitidos também Auxiliares de 
Libras , que vão fazer a tradução e 
interpretação da  Língua Brasileira 
de Sinais para o português e vice-
-versa em quaisquer modalidades 
que se apresentar: oral ou escrita. 

Aula de Libras

Novas Unidades 2011
Ensino Fundamental

Escola Básica de Canasvieiras

Área: 3.032,00m²

Número de salas: 12

Capacidade: 840 alunos

Valor: R$ 3.322.055,69

Previsão de término: fevereiro 2012

Área: 4.594,00m²

Número de salas: 24

Capacidade: 1680 alunos

Valor: R$ 5.070.806,15

Previsão de término: Julho 2011

Escola Básica dos Ingleses

 Natal é O Encontro de Deus com 
todas as pessoas, destas com Deus e das 
pessoas entre si. E esta missão pacifica-
dora pertence a nós, a partir de nossas 
vivências práticas. Temos que deixar 
nosso amor exalar de nós mesmos 
como um perfume que vai deixando sua 
marca humanizadora em cada ser, sem 
distinção de credo, cor, etnia, gênero, 
idade.
 O Natal verdadeiro vai além 
das comemorações e dos presentes. 
Ele toca nos corações de todos aqueles 
que acreditam que podem tornar  pes-
soas mais felizes, transformando-se em 
anjos da paz e do amor para realizar os 
desejos dos seus corações, colaborando 
para que milagres acontençam em suas 
vidas.

Tenham todos um Feliz Natal e Um Ano 
Novo Harmonioso e de Muitas Bençãos.
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*Encarte Exclusivo do Jornal O Carona

 NATAL , TEMPO DE PAZ

Em 2011 a Prefeitura de Florianópolis irá contratar novos professores e auxiliares de Libras


