
                                                                                                                                                                

  

AAççõõeess  ddee  EEdduuccaaççããoo  AAlliimmeennttaarr  ee  NNuuttrriicciioonnaall  ((EEAANN))  nnaa  

RReeddee  MMuunniicciippaall  ddee  EEnnssiinnoo  ddee  FFlloorriiaannóóppoolliiss 
 

Formação continuada para servidores (as) em situação de readaptação 

funcional 
 

Visando oportunizar a ampliação do repertório de conhecimentos e 

habilidades dos servidores (as) em situação de readaptação funcional, 

ofertamos formação para promover a discussão/reflexão acerca dos projetos 

relacionados às Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), a partir 

das Diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

 

Ministrantes  

Euclidia Cunha Cachoeira Dalsasso - Pedagoga - SEE/EEB Getúlio Vargas 

Lidiamara Dornelles de Souza – Nutricionista – SME/DEPAE 

Rejane Sagaz – Pedagoga – SME/DEPAE 

Sanlina Barreto Hülse – Nutricionista – SME/DEPAE  

Zenilto Silva - Assessor Técnico - COMCAP 

  

Cronograma:  

12/09 - Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) na perspectiva 

            do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

          - A horta como ferramenta pedagógica para ações de EAN.   

           

19/09 - Perfil alimentar e nutricional da população brasileira; 

          - Guia alimentar para a população brasileira.         

          

26/09 - Oficina prática de horta escolar - Jardim Botânico; 

          - Visita ao Museu do Lixo – Jardim Botânico. 

 

03/10 – Possibilidades de práticas de promoção da alimentação saudável na 

             Unidade Educativa a partir de projetos envolvendo ações de EAN 

 

 

Horário e Local 

O curso será ministrado no período vespertino das 13h30min às 16h30min 

no Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – 

Florianópolis.  

 

Público Alvo 

Servidores em situação de readaptação funcional da Secretaria Municipal de 

Educação e unidades educativas da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis. 

 

Seleção e Vagas 

Serão ofertadas 30 (trinta) vagas, preenchidas por ordem de inscrição. 

Cada unidade educativa só poderá encaminhar um servidor por oficina. 

Inscrições que não atendam os critérios do público alvo (servidores em 

situação de readaptação) e de seleção serão indeferidas. 

 

Carga horária 

Para o servidor com 100% de frequência será emitido certificado de 12 

(doze) horas.  

 

Inscrições 

A partir das 08 horas do dia 28 de agosto até o dia 08 de setembro de 2017, 

pelo site:  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/                    

          (no banner Formação Permanente) 

 

Parceria: Departamento de Alimentação Escolar 

 

CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  
Gerencia de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho 

Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis  

Telefones (48) 32120905 e 32120928 

e-mail: gegoa@sme.pmf.sc.gov.br 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

