
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/Boletim nº 144 – Florianópolis, 02 de agosto de 2010

EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Bem-vindos ao segundo 
semestre letivo de 2010!

Queremos dividir, neste momento, com vocês, 
o sonho de uma educação cada vez mais qualifi-
cada em nosso município.

Para isto, é necessário o esforço e comprometi-
mento de todos, inclusive das famílias.

Florianópolis tem avançado muito em direção 
à democratização do acesso e da permanência 
dos alunos do Ensino Fundamental, e também das 
crianças da Educação Infantil. O desafio, no en-
tanto, é outro: qualificar cada vez mais o ensino, o 
cuidado e a educação. E é para vencer este desafio, 
que conclamamos toda a comunidade escolar a 
repensar a organização do trabalho pedagógico, a 
valorizar seu percurso histórico e o trabalho coletivo 
como uma prática cujo vetor aponta para o sucesso 
escolar do aluno e sua formação cidadã.

Vamos sonhar juntos e vivenciar uma Educação 
cada vez melhor. Contamos com vocês.  
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Formação de Servidores
A SME realizou, por meio da Diretoria de 

Observatório da educação e Apoio ao Edu-
cando, Gerência de Programas Suplementa-
res, Departamento de Alimentação Escolar, 
Diretoria de Administração Escolar e Gerên-
cia de Formação Permanente, a formação 
das cozinheiras escolares nos dias 26,27 e 28 
de julho. O curso foi destinado às profissio-
nais (efetivas e terceirizadas) que atuam nas 
Unidades Educativas da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis.

Também foi realizada uma formação com os 
Auxiliares de Serviços Gerais de 14 a 19 de julho. 

 Este ano também é de período eleitoral na 
rede municipal de ensino de Florianópolis. 
Pais, alunos de quinta à oitava séries, profes-
sores e demais funcionários irão às urnas para 
escolher os diretores das unidades educativas. 
O processo está confirmado para o dia 26 de 
novembro. A grande novidade é o aumento 
do mandato daqueles que vão assumir as es-
colas, creches e núcleos de educação infantil. 
Ao invés de dois anos, os diretores terão três 
anos de administração, que compreenderá o 
período de três de janeiro de 2011 a primeiro 
de janeiro de 2014.  Conforme o Secretário de 
Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, essa 
mudança permitirá aos dirigentes mais tempo 
para implantação e consolidação de projeto 
pedagógico, assim como para melhorar a 
interação com a comunidade escolar. 

Já está na rua a primeira edição deste ano 
do Jornal “Comunicação em Outras Palavras”, 
produzido pelos alunos da EBM Vitor Miguel 
de Souza, do Itacorubi. O leitor pode conferir 
uma série de notícias a respeito das atividades 
da unidade como, o projeto Tênis na Escola 
e a utilização da sala multimeios, que possui 
recursos tecnológicos de apoio às crianças 
portadoras de necessidades especiais.

A produção do material está sob a res-
ponsabilidade de Luciana Maria Macedo da 
Silva, Suellen Duarte, Alberto Antunes e Icaro 
Cunha. A diagramação é feita voluntariamen-
te por Natan Dolejal, aluno da Udesc.

Um grupo de alunos do ProJovem Urbano de Florianópo-
lis  irá para Brasília, nos dias 11 e 12 de agosto, para par-
ticipar da Mostra Jovem, que tem a intenção de socializar 
produções artístico-culturais de todos os municípios onde 
o Programa está presente. Os oito estudantes da capital 
catarinense irão se reunir com mais de mil jovens no Centro 
de Convenções Ulisses Guimarães. A comitiva será coman-
dada pelo professor Edgar de Souza Rego e Regina Bitten-
court Souto, Coordenadora do Projovem Urbano.

Uma das atrações de Florianópolis na Capital Federal, 
será o Rap “Salvar Nossas Vidas”, com  letra de Cristian 
Sinodimos e Ivan Alexandre.  A mostra fotográfica “Alfa-
betização do Olhar”, projeto do professor Edgar de Souza 
Rego, também irá para Brasília. A mostra reúne 15 fotogra-
fias e é resultado de um trabalho realizado na disciplina de 
Ciências Humanas do Projovem Urbano de Florianópolis.

Alunos do Projovem Urbano vão para Brasília  

A PMF está com inscrições abertas do concurso 
público para profissionais interessados em tra-
balhar na Rede Municipal de Ensino. Serão ofe-
recidas vagas em diversas áreas para Professor e 
Auxiliar de Ensino, bem como para Administrador 
Escolar, Supervisor Escolar e Auxiliar de Sala.

 As inscrições podem ser feitas somen-
te pela internet, no endereço eletrônico: 

http://2010educapmf.fepese.org.br. O prazo vai 
até o dia 16 de agosto. O concurso é de respon-
sabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas 
Sócio-Econômicos – FEPESE- e será realizado 
no dia 17 de outubro. A taxa de inscrição é de         
R$ 60,00 para o cargo de auxiliar de sala e de  
R$ 80,00 para os demais cargos.

Mais informações pelo telefone (48) 3953-1032.
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Prefeitura abre concurso público para Educação 

Ivan Alexandre, um dos letristas do rap e intérprete

Confirmada eleição direta para 
diretor da rede de ensino

Jornal da Escola


