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 Páscoa significa ressur-
reição!
É a mudança, a 
transformação, o renascer.
Que essa Páscoa não 
seja apenas o almoço em 
família, a brincadeira 
gostosa de esconder os 
ovos de chocolate e ver 
a alegria das crianças 
quando os encontram.
Que não seja também a 
tristeza daqueles que estão 

sozinhos, daqueles que estão sem esperanças ou dos que não 
podem comemorar com festas e chocolates.
 Que nesse dia, todos tenham capacidade de entender o 
verdadeiro sentido da Páscoa, renovando em cada um a fé, a 
esperança, a capacidade de recomeçar, de perdoar, de respeitar 
o próximo, de pelo menos, esforçar-se para viver em harmonia 
e equilíbrio.

Uma FELIZ PÁSCOA!

 A Prefeitura de Florianópolis passa a produzir para 12 
municípios da região metropolitana, livros para alunos com deficiência 
visual. A parceria foi firmada com os municípios de Águas Mornas, 
Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso 
Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, 
São Bonifácio, São José e São Pedro de Alcântara.
Todo o material passará a ser produzido pelo Centro de Apoio 
Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual 
(CAP), coordenado pela SME. Serão elaborados livros digitais 
falados, materiais em Braille e em alto-relevo para alunos cegos, 
assim como obras ampliadas, direcionadas aos alunos com baixa 
visão. Será colocado o acervo em ambiente virtual. Os demais 
municípios vão disponibilizar profissionais da área da educação para 
reforçar a equipe de trabalho no CAP de Florianópolis.

 Educação vai disponibilizar livros em  
Braille para outros municípios

Educação de Florianópolis ganha 
prêmio nacional
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Secretário Rodolfo Pinto da Luz e o Diretor de Infraestru-
tura da SME Mauricio Efe com a premiação em mãos.

A Creche Waldemar da Silva Filho, na Trindade, já definiu o 
cronograma e as atividades a serem realizadas durante a Semana do 
Livro, que acontece de 12 a 18 de abril. A programação geral pode ser 
conferida no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa .

No dia 12 de abril acontece a apresentação da história “Bruxas...
Bruxas... Venham à minha festa!”, com Zezé e Cida. No dia seguinte, 
(13/04), o mesmo grupo fará a contação da narrativa “A festa do 
espantalho e... Os sete novelos”. Na segunda, (16/04), a creche recebe 
o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC que realizará contação 
de histórias. Para este evento foram convidadas as crianças da Creche 
Anjo da Guarda. 

Dia 17/04, haverá a 
apresentação de teatro musical 
pelas estagiárias de Pedagogia da 
UFSC. No ultimo dia da Semana do 
Livro (18/04), a unidade recebe as 
apresentações “Eram 10 lagartas”, 
encenada pela Professora Elisabete 
,e “A descoberta da formiguinha”, 
com a professora Ana Lúcia.

Creche Waldemar preparada para a 
Semana do Livro

A Prefeitura da Capital recebeu, na quinta-feira (29/3), em Brasí-
lia, o prêmio nacional de “boas práticas em sustentabilidade”, promo-
viso pelo Ministério do Meio Ambiente. O projeto desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação, consiste em instalar em escolas e 
creches um sistema de captação de água de chuva para abastecer os 
estabelecimentos.

A ação da prefeitura no aproveitamento de água pluvial é reali-
dade nas Escolas Brigadeiro Eduardo Gomes (Campeche), João Gon-
çalves Pinheiro (Rio Tavares) e José Amaro Cordeiro (Morro das Pe-
dras). Também está funcionando o sistema na Creche Lausimar Maria 
Laus (Rio Vermelho) e nos Núcleos de Educação Infantil Armação, 
Ingleses e São João Batista (Rio Vermelho). As unidades usam essa 
água em vasos sanitários e em torneiras de jardim. Ao todo são benefi-
ciados 2.691 alunos. 
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Os alunos do 1º ano da Escola Básica Municipal Anísio 
Teixeira contam com um atrativo a mais nas aulas, a lousa digital. 
O aparelho é interativo e funciona com o uso de canetas ou no 
toque do dedo, pelo sistema touch screen (tela sensível ao toque). 
O instrumento também pode ser conectado à internet.

Para Claudia Zanela, diretora da unidade, a lousa é uma grande 
aliada do professor: “O aparelho é muito útil, basta o profissional 
conhecer e planejar suas aulas adaptadas a tecnologia”.  

Um dos sucessos desse sistema nas turmas de 1º ano da escola 
é o programa Turminha do Querubim, onde as crianças têm que 
relacionar as letras a um objeto. 

Lousa digital na Escola Anísio Teixeira

Educação e Avaí vão disponibilizar 
aulas para Jovens e Adultos na 

Ressacada
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Para que as pessoas com deficiência pudessem ter autono-
mia e independência, foram criadas as tecnologias assistivas. 
O termo refere-se a qualquer instrumento adaptado para essa 
parcela da população. 

Com o objetivo de discutir a aplicabilidade prática destas 
técnicas nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação (SME) 
realizou na quinta-feira (29) e sexta-feira (30) o Seminário de 
Tecnologia Assistiva. O encontro contou com a participação de 
representantes da Capital e de mais 35 municípios do Estado. 

A partir desta   
s e g u n d a - f e i r a 
(02/04) o Estádio 
Aderbal Ramos 
da Silva ganhará 
um espaço para 
atendimento da 
Educação de 
Jovens e Adultos 
(EJA). Por meio 
desta iniciativa, 
18 alunos que 
treinam futebol 

na categoria de base da equipe terão a oportunidade de concluir 
o ensino fundamental. 

Na parceria, a Prefeitura da Capital entra com os 
professores e o Avaí Futebol Clube disponibilizará o espaço 
para as aulas e um lanche diário. A EJA é oferecida em dois 
segmentos, um equivalente aos anos iniciais e o outro aos anos 
finais do ensino fundamental. As inscrições seguem abertas 
durante todo o ano.

Concursos Nacionais sobre 
Prevenção do Uso de Drogas

 Três concursos prometem mobilizar as escolas 
em atividades relacionadas à prevenção do uso 

de drogas. O projeto é de iniciativa da Secretaria 
Nacional de Políticas Sobre Drogas e vai premiar a 

produção de cartazes (alunos de 2º a 5º ano),  vídeos 
(alunos de 6º a 9º ano), jingle e fotografia (abertos à 
população em geral). A inscrição será efetivada com 
o envio do material até o dia 27 de abril no endereço 

www.obid.senad.gov.br .
Na categoria cartaz, o primeiro lugar será 

premiado com R$ 2.000, o segundo lugar com R$ 
1.500 e o terceiro com R$ 1.000. O professor regente 

ganhará uma viagem para Brasília. Já na categoria 
vídeo, será premiado um vencedor para cada região 

brasileira, que receberá R$ 3.000. 
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Educação realiza Seminário de 
Tecnologia Assistiva


