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 Por ser a voz o principal instrumento de trabalho dos profissio-
nais de educação, são importantes alguns cuidados para mantê-la 
sempre saudável. Para tanto, foi criada a Campanha Saúde Vocal. São 
realizadas atividades preventivas que promovem a qualidade vocal 
através da conscientização e do aprimoramento da voz, corrigindo 
posturas inadequadas e coordenando a respiração com a fala.

SaúdeVocal

Muita exposição ao sol causa envelhecimen-
to, queimaduras, manchas e até câncer de 

pele. Preocupada com isso, a Secretaria de Edu-
cação de Florianópolis, lançou a Campanha de 
Proteção Solar "Sol e Saúde".
 Uma das intenções é conscientizar os pro-
fessores de Educação Física da Rede Municipal 
de Ensino sobre os efeitos dos raios solares, bem 
como orientá-los a respeito de prevenção e pro-
teção, uma vez que esses profissionais realizam 
uma série de atividades fora de sala de aula.
 Entre as ações da campanha está a entre-
ga de um kit de proteção solar com bolsa tipo 
saco em nylon, filtro Solar, protetor labial, boné 
e garrafa de água "squeeze", além de promoção 
de palestras de conscientização e divulgação de 
material informativo.

Campanha de Proteção Solar 

 Com o intuito de debater e conhecer o ser-
vidor em situação de readaptação, a SME, através 
da Diretoria de Administração Escolar lançou, em 
2010, o projeto Ação na Adaptação. A iniciativa 
promove novas oportunidades de conhecimen-
to, aprendizagens, informação e troca de experi-
ências, buscando contribuir com a melhoria de 
vida e de condição de trabalho deste profissional. 

Quando: segundas-feiras matutino e quartas-feiras vesper-
tino (quinzenalmente) 
Onde: Centro de Educação Continuada
Inscrições: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Ação na adaptação

Ações 2011
- Triagem fonoaudiológica;
- Acompanhamento aos Usuários do Kit de amplificação vocal;
- Orientações para prevenção no uso da voz, aos servidores 
novos da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. 



Área 100% Livre de Fumaça

Para saber mais acesse:
Secretaria Municipal de Saúde
www.pmf.sc.gov.br (saúde /tratamento 
fumantes)

UNIMED
www.unimedflorianopolis.com.br

DISQUE SAÚDE
0800611997

 O Departamento de Saúde e Bem Estar do 
Servidor (DESABES) tem por objetivo promo-
ver e consolidar ações de prevenção e promoção 
da saúde. Destinadas aos profissionais que atu-
am na Rede Municipal de Ensino, são financia-
das integralmente pela Secretaria de Educação.
 Entre as atividades estão dança de salão, 
hidroginástica, natação, pilates de solo e yoga. 
As práticas são realizadas no contra turno de tra-
balho e em grupo, com dois encontros semanais. 

Há  vagas disponíveis para:
Yoga(Centro de Educação Continuada) 
Yoga (Creche Doralice Teodora Bastos);
Yoga (EB Acácio Garibaldi São Thiago);
Dança de Salão (Centro de Educação Continuada);
Inscrições: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Oficinas que promovem o bem estar 
físico, emocional e social

Informações
Departamento de Saúde e Bem Estar do 
Servidor – DESABES
Rua Ferreira Lima nº 82 - subsolo - Cen-
tro - Florianópolis - SC.
Telefones: 21065905 / 21065928.
e-mail: prosabes@pmf.sc.gov.br

 Durante muitos anos 
o tabagismo foi visto 
como um estilo de vida, 
hoje é reconhecido pela 
ciência como uma doen-
ça, causada pela depen-
dência de uma droga: a 
nicotina. Ciente dos peri-
gos do tabagismo, a SME 
lançou a Campanha Esco-
la Promotora de Saúde – 
área 100% livre de fuma-
ça. Dando continuidade 
ao projeto, está havendo, 
entre as unidades educa-
tivas da Rede Municipal 
de Ensino, uma maratona 

para escolher o nome do 
mascote. O objetivo é 
trazer o tema para o coti-
diano escolar, destacan-
do os benefícios de parar 
de fumar.
 Além disso, o DE-
SABES está enviando a 
todas as unidades euca-
tivas um cartaz, encami-
nhado pelo Ministério 
da Saúde e  o DVD “Diga 
Não a Propaganda de Ci-
garro”, doado pela ONG 
Aliança de Controle do Ta-
bagismo. 
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Creche Altino Dealtino Cabral


