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De 3 a 5 de agosto, aconteceu 
a segunda formação do projeto 
“Educando com a Horta”, no 
auditório da Fecomércio, sob a 
coordenação da Gerência de 
Programas Suplementares da 
SME.

Desenvolvido pelo Ministério 
da Educação (MEC) através 
do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), o evento reúne cursos 
de formação para a comunidade 
escolar, que envolvem tanto a 
parte de orientações técnicas 
para manutenção da horta, 
como discussões de ações 
pedagógicas para serem 
desenvolvidas junto aos alunos.

Horta Escolar Curso
Com o objetivo de 

aproximar a cultura popular 
tradicional da Ilha de Santa 
Catarina dos profissionais 
da rede municipal de 
ensino e prepará-los para 
atuar em comunidades 
com diversidades étnico-
culturais, o curso “A cultura 
popular e a ação interativa 
escola-comunidade: Um 

desafio do Educador” está 
com inscrições abertas.

O curso tem duração 
de 44 horas/aulas, 
distribuídas em aulas 
teóricas e presenciais, 
visita de campo e 
orientações a distância, via 
internet. 

Informações: (48) 3251-
6102.

Exposição de Matemática
Até o dia 17 de agosto, no 

Floripa Shopping, a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, 
com apoio da SME, realiza 
a exposição “Matemáticas 
Experimentais”, em 
comemoração ao ano da França 
no Brasil.

Florianópolis é a única cidade 

do sul do país a receber o 
evento, lançado em 2000, com 
o objetivo de popularizar a 
matemática.  

A exposição é destinada 
a jovens a partir de 10 anos, 
professores de matemática 
e ciências, assim como pais 
interessados. Várias escolas da 
RME já agendaram visita.

A Secretaria de Saúde da 
Capital iniciou, na segunda-feira 
(03/08), um roteiro de visitas às 
escolas estaduais, municipais 
e privadas. O objetivo é 
levar orientações e prestar 
esclarecimentos sobre a Gripe 

A (H1N1) aos profissionais da 
educação, alunos e pais. 

A idéia é repassar dicas de 
prevenção e desmitificar uma 
série de informações erradas 
que vêm sendo repassadas à 
população.

Gripe A

Nos dias 11 e 12 de 
agosto será realizado 
o I Seminário Municipal 
Programa Saúde na Escola.

O evento é voltado para 
educadores, representantes 
das escolas municipais e 
estaduais que fazem parte 
do programa Mais Educação 
e profissionais das unidades 
locais de saúde.

O primeiro dia de evento 
será realizado no Instituto 
Estadual de Educação, 
das 8h às 17h30, com 
apresentação do projeto e 
relatos de experiências. No 
dia 12, acontecerão oficinas 
no Centro de Educação 
Continuada, na Rua Ferreira 
Lima, nº82, Centro, das 8h 
às 17h.

Seminário

As ações realizadas entre 
a Gerência de Articulação 
Continuada e o Departamento 
da EJA, com a Coordenação de 
Alfabetização e Ampliação da 
Escolarização da Secretaria de 
Educação do Estado de Santa 
Catarina, tem gerado bons 
frutos. O objetivo é articular 
políticas públicas da EJA no 
estado.   

Um exemplo foi a certificação 
dos estudantes do CEJA de 
Canasvieiras no dia 18 de julho. 
Entre os 24 formandos, onze 
foram estudantes do Núcleo 
Norte II da SME em 2007.

Certificação
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Alunos atendidos pelo programa Saúde na Escola.

O Ministério da Educação 

(MEC) prorrogou para o dia 

9 de agosto as inscrições 

de professores das redes 

públicas da educação básica 

em cursos de licenciaturas 

na Plataforma Freire (http://

freire.mec.gov.br). O prazo 

venceria no último dia 31.

Prorrogado
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Elevador instalado na E.B. Antônio Paschoal Apóstolo.

Os projetos 
implementados nas 
unidades educacionais vem 
obedecendo as exigências 
legais de acessibilidade das 
normas brasileiras.

Uma série de medidas 
foram colocadas em prática 
nas novas unidades: Escola 
Básica Brigadeiro Eduardo 
Gomes (Campeche), Escola 
Básica João Gonçalves 
Pinheiro (Rio Tavares), 
Núcleo de Educação Infantil 

Armação do Pântano do 
Sul e Núcleo de Educação 
Infantil Ingleses, bem como 
na Creche do Rio Vermelho 
e na Escola Básica dos 
Ingleses, ambas em 
construção.

Nos prédios antigos, 
várias ações tem sido 
desenvolvidas para suprir 
ou pelo menos amenizar 
a falta de condições de 
acesso aos ambientes 
educativos.

Acessibilidade
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