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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Com o intuito de ampliar o repertório cultural e 
social das crianças, a Vila Cachoeira tem realizado 
o projeto “Tem música na creche”, elaborado e exe-
cutado pela professora de educação física Melissa 
Brito. A iniciativa visa à ampliação do repertório 
musical das crianças possibilitando momentos 
de interação, de aprendizagem, de sensibilização 
corporal e artística.

A ação já contou com apresentação das bandas: 
Marelua (Samba de raiz e samba rock) Erva Rasteira 
(Forró e MPB) e Dazaranha (Reagge e MBP). 
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Divulgação/SME

A banda Dazaranha interagiu com as crianças

Crianças comem o 
pão misto de arroz , 
mais nutritivo que o 
puro de trigo

PMF aumenta recursos para a Educação  

Município de Florianópolis faz matrícula 
de alunos pela internet

Para o ano que vem, a previsão é 
que sejam destinados para a Educa-
ção do município de Florianópolis 
R$ 230 milhões . Neste ano, o valor 
total destinado para a para a área 
é de R$ 215 milhões, sendo R$ 125 
milhões dos cofres da prefeitura. A  
informação é do secretário Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz.

 A Prefeitura da Capital é uma das 
poucas cidade do país  a aplicar 30% 
do orçamento próprio na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Edu-
cação de Jovens e Adultos. O exem-
plo poderá ser seguido por todos os  
estados e municípios  do Brasil, caso 
seja modificada a Constituição Federal, reinvindicação que está no 
documento final da  Conferência Nacional de Educação. 

A Secretaria de Educação de Florianópolis vai facili-
tar a vida de milhares de famílias e estudantes da rede 
municipal de ensino. As rematrículas poderão ser feitas 
pela internet, de 16 a 30 de novembro. A medida é válida 
para alunos do ensino fundamental e também para os 
que frequentam os núcleos da EJA, a Educação de Jovens 
e Adultos, que só a partir deste ano serão beneficiados 
pelo sistema de informática. 

A operação é muito simples, basta preencher um 
formulário no portal da prefeitura: www.pmf.sc.gov.br. 
Até dezembro, a sala informatizada de cada escola ficará 
disponível para as famílias que não tenham acesso à web. 
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 
3251-6127 e 3251-6107 . Atualmente, no ensino funda-
mental há 15. 648 alunos e nos 13 núcleos da EJA exis-
tem 1.341 estudantes. 

Tem Música na Creche

A escritora Eliane Debus fez uma visita à 
Escola Desdobrada Municipal Osvaldo 
Galupo - NEI Morro do Horácio,  no dia 14 
de outubro. Ela foi recebida pela biblio-
tecária Sandra Regina Fontes para um 
encontro com as crianças do 3º ano da 
professora Cláudia da Silva. Desde o início 
deste semestre, o grupo estava envolvido 
com as atividades propostas pela bib-
liotecária  a partir da leitura da obra "O 
medo e seus segredos". Os trabalhos 
ficaram expostos ao fundo da sala na qual 
Eliane foi recepcionada e entrevistada. 

Encontro do Clube da leitura:  
a gente catarinense em foco 

Criar momentos de diálogos e trocas en-
tre as diferentes gerações.  Esta é a propos-
ta do ProJovem Urbano de Florianópolis, 
que reuniu em torno de um café e música 
os integrantes do Centro de Atendimento 
ao Idoso, localizado em São José. O encon-
tro ocorreu na última quinta-feira (21/10). 
Conforme a Coordenadora do Projovem 
urbano, Regina Bittencourt, o evento con-
tou com cerca de 100 idosos e idosas.

Sob a orientação do Governo Federal 
e da Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis, o Projovem congrega 
alunos de 18 e 29 anos. Além de conclu-
írem o ensino fundamental, os partici-
pantes aprendem um ofício. Há cursos 
nas áreas de saúde, turismo e hospitali-
dade e e serviços pessoais.

Alunos do ProJovem 
Urbano  promovem 

café para Idosos

Evento reuniu cerca de 100 idosos e idosas

Prefeitura lança Plano 
Municipal de Educação

A Prefeitura de Florianópolis lançou no 
dia 19 de outubro o Plano Municipal de 
Educação (PME). O evento contou com 
a presença do prefeito da Capital Dário 
Berger e do vereador Márcio de Souza, 
presidente da comissão de educação do 
legislativo municipal. Um dos itens do PME 
é a garantia de livros no sistema braille, 
livros falados, digitalizados e em escrita 
ampliada para todas as crianças, adoles-
centes e adultos cegos e com baixa visão.

 O plano define, para os próximos dez 
anos, as diretrizes e metas do município 
na área da educação e revela o diagnós-
tico de todos os níveis e modalidades de 
ensino, da formação de professores, do 
financiamento e da gestão da educação. 
Conforme a Presidente da Comissão do 
PME, Marly Carvalho, a iniciativa não é 
voltada exclusivamente para atividades 
da rede municipal de educação, mas para 
toda a cidade de Florianópolis, incluindo 
as escolas públicas do Estado e Federal, 
bem como estabelecimentos privados.

Secretário da Educação Rodolfo Pinto da Luz
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Crianças leram “O medo e seus segredos”
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Marly Carvalho, presidente da Comissão do PME


