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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

SME incentiva a música 
brasileira nas escolas

Com o objetivo de difundir a música 
brasileira, especialmente o choro, nas esco-
las da rede pública de ensino, foi criado o 
projeto Choro na Escola. A iniciativa pos-
sibilita, aos estudantes e à comunidade, o 
entendimento dos ritmos, instrumentos 
e linguagem da música brasileira e ainda 
o conhecimento de compositores e obras 
catarinenses e nacionais deste gênero.

A ação é desenvolvida pelo grupo de 
choro Ginga do Mané, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de Flo-
rianópolis, por meio do programa Escola 
Aberta. A primeira apresentação do projeto 
ocorreu na data de 28 de agosto, na Escola 
Básica Municipal Gentil Mathias da Silva, 
no bairro Ingleses, na Capital. 
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No último dia 27, o Programa Saúde na 
Escola (PSE), da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis, compareceu na 
Escola Básica Municipal João Gonçalves Pi-
nheiro, no bairro Rio Tavares, para estabe-
lecer a efetivação do PSE no atendimento 
às necessidades de saúde e prevenção dos 
581 alunos da unidade escolar.

Na oficina, foram discutidos temas rele-
vantes para a escola no âmbito da Saúde 
do aluno, tais como: saúde nutricional, 
sexualidade, prevenção ao uso de drogas e 
violência escolar. “A Oficina é um marco no 
desenvolvimento dos trabalhos em saúde 
na escola, onde são estabelecidas as metas 
e o desenvolvimento de ações possíveis no 
espaço escolar”, declara Giorgia Wiggers, 
uma das coordenadoras do PSE.

 Em 29 de agosto de 1970, no Salão Nobre 
do Provincialado das Irmãs da Divina Provi-
dência, à Rua Hermann Blumenau, n°10, em 
Florianópolis reuniu-se um grupo de Orien-
tadores Educacionais do Estado, juntamente 
com três representantes do Rio Grande do Sul, 
para a Constituição da Associação dos Orien-
tadores Educacionais de Santa Catarina.

Hoje, após 40 anos de sua criação, a 
Associação dos Orientadores Educacionais 
do Estado de Santa Catarina (AOESC) tem 
o objetivo de dar suporte ao processo de 
qualificação dos orientadores educacio-
nais, revitalizando e apoiando seus núcleos 
regionais. Além disso, a AOESC pretende 
promover a permanência dos associados e 
ampliar as filiações, defendendo a especiali-
zação do orientador educacional. 

Através do projeto Floripa Letrada- a palavra 
em movimento, que tem por objetivo incentivar o 
hábito da leitura, foram distribuídos cerca de 5.000 
livros e revistas em três terminais de ônibus de Flo-
rianópolis (TICEN, TICAN, TIRIO).  A iniciativa, que foi 
lançada no último dia 24/08, teve grande receptivi-
dade por parte dos usuários do transporte coletivo. 
No entanto, agora é o momento da devolução. “Nós 
solicitamos aos usuários dos coletivos que após a 
leitura dos livros e revistas devolvam, a fim de que 
outras pessoas possam usufruir da leitura. Afinal é a 
palavra em movimento”. É o apelo que faz Sidneya 
Gaspar de Oliveira, secretária- adjunta da Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis.

Para fazer a devolução dos livros e revistas, basta 
depositá-los num dos expositores espalhados pelos 
terminais de ônibus. Quem quiser fazer doação 
para o Floripa Letrada, pode entrar em contato pelo 
telefone 3251-6100. São aceitos livros de romance, 
conto, poesia, ficção, auto-ajuda, crônica, aventura 
e biográfico. As revistas podem ser as mais diversas, 
como as de cultura, ciência, música e variedade.

A Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis vai realizar o V Eco-
festival. O evento sócio-ambiental, 
que será nos dias 8 e 9 de setembro, 
das 8h às 21h, na Assembléia Legis-
lativa, ocorre todos os anos na Rede 
Municipal de Ensino da Capital, com 
a participação da Educação Infantil, 
Educação Fundamental, Educação de 

Educação realiza evento sobre meio ambiente
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Associação dos Orientadores 
Educacionais de SC completa 40 anos

Distribuição de livros  
tem boa receptividade

O  grupo é composto pelos músicos Bernardo Sens (Flauta) Fernanda da 

Silveira (cavaco), Raphael Galcer (Violão) e Fabrício Gonçalves (Pandeiro)

Os principais assuntos debatidos durante a oficina  foram saúde 
nutricional, sexualidade, prevenção ao uso de drogas e violência escolar

PSE realiza oficina na EBM 
João Gonçalves Pinheiro 

 

Jovens e Adultos, Centros de Educação 
Complementar e ONGs.

 O objetivo é conscientizar os alunos 
sobre as questões ambientais com diversas 
manifestações artístico-culturais e divulgar 
as experiências das unidades educativas 
que trabalham articuladas nos princípios da 
sustentabilidade e da cultura de paz .

O evento é aberto a toda a população.


