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Professores participam de  
acampamento de sobrevivência

 A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Florianópolis já selecionou 
os três desenhos que farão parte da 
divulgação do VI Ecofestival, cujo tema 
este ano é “Meio ambiente na educa-
ção: aprendizagem sustentável”. Na 
educação infantil, o tra-
balho vencedor foi de 
Kézia Amorim Martins, 
da Creche Elizabete Nu-

nes Anderle, Barra da Lagoa. No ensi-
no fundamental, o desenho escolhido 
foi de Zulmar Ferreira Portela Junior, 
da Escola Básica José Amaro Cordeiro, 
Morro das Pedras. A ilustração de Pa-
trick Dorneles de Souza, do Núcleo de 

Educação de Jovens e 
Adultos Leste, Rio Ver-
melho, também ficou 
em primeiro lugar.    

Creche Abraão realiza 

 A tarde de 22 de ju-
nho foi especial na Creche 
Abraão. As crianças come-
moraram a festa dos ani-
versariantes com muitas 
frutas. Além de dar um co-
lorido especial à mesa, a 
equipe de profissionais da unidade incentivou hábitos saudá-
veis de alimentação para o dia-a-dia dos pequenos. “Procura-
mos estimular as crianças a provarem, por exemplo, banana, 
maçâ e melância”, ressaltou Selita Hasckel, diretora da unidade.

 Enfrentar o controle 
do frio, da fome, da ansieda-
de, do desconhecido e as sur-
presas da típica vegetação da 
Ilha de Santa Catarina. Essa 
experiência foi vivida pelas 
professoras Luciana Souza, 
da Creche Waldemar da Sil-
va Filho, Laurilene Ferreira 
Lucas e a diretora Bernade-
te da Rosa, ambas da Escola 
Antônio Paschoal Apóstolo. 
A atividade fez parte do curso 
de formação de brigadistas co-

munitários, fruto de uma par-
ceria do 1º Batalhão de Bom-
beiros Militares, Associação 
de Bombeiros Comunitários 
de Florianópolis com a Secre-
taria Municipal de Habitação 
e Saneamento Ambiental e Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção. As professoras são os pri-
meiros profissionais da Rede 
Municipal de Ensino a conclu-
írem esse tipo de curso, que já 
formou mais de 130 alunos.
 

Resultado do Concurso de Desenho 
para o EEEEEEEEEEE 2011

FESTA DAS FruTAS
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No Parque Florestal do Rio 
Vermelho as professoras parti-
ciparam de diversas instruções 
relacionadas a primeiros so-
corros, cuidados com animais 

peçonhentos, combate a princí-
pios de incêndio, confecção de 
abrigos, aquisição de alimen-
tos e água e produção de fogo.
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 Acontece nos dias 28 e 29 de Julho o Encon-
tro: Práticas Pedagógicas em Foco. O evento será re-
alizado no Centro de Educação Continuada da SME. 
As inscrições podem ser feitas pelo site www.pmf.
sc.gov.br/entidades/educa/ e devem obedecer o seguin-
te critério: de 04 a 06 de julho para os servidores efeti-
vos admitidos a partir de 01/08/2010 e de 07 a 10 de 
julho para os demais servidores efetivos e substitutos.
 O evento ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Cada servidor poderá optar por apenas uma palestra e ofi-
cina, que ocorrerá apenas se houver mais de 10 inscritos. 

Encontro Práticas 
Pedagógicas em Foco

Kezia Martins

Patrick Souza

Zulmar Junior



 Pela primeira vez, a Secretaria de Educação da Capital fará 
a formação permanente dos servidores da rede municipal de ensi-
no por meio da modalidade de Educação a Distância.  As inscri-
ções ficam abertas até 13 de julho. Os interessados devem aces-
sar o portal da prefeitura: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/  . 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 2106-5923.
 Estão disponíveis vagas para os cursos de Gestão Educacio-
nal; Libras: língua, linguagem e comunicação; Educação Integral; 
e Diversidade e Educação para as Relações Étnico-raciais. A car-
ga horária é de 40 horas, sendo 34h a distância e 6h presenciais. 
 Os cursos têm como finalidade principal a valorização e a re-
orientação da ação educativa, contribuindo, dessa forma, para me-
lhoria da qualidade no atendimento educacional, prestado nas uni-
dades educativas municipais. A coordenação é da Gerência de 
Formação Permanente, ligada à Diretoria de Administração Escolar.

NEI João Machado e a 
Horta Escolar

 
   O NEI João Machado da 

Silva, Agronômica, atualmente tem 
87 crianças. A unidade trabalha com 
a horta escolar, desenvolvendo ativi-
dades com toda a a equipe pedagógi-
ca.

   Para a professora Vânia Viei-
ra, além de despertar a consciência de 
proteger o espaço geográfico, a horta 
alimentar proporciona um conceito 
de vida e preservação. “Um espaço 
destinado à Horta abre as portas para 
a inclusão no seu mais amplo sentido 
da palavra, leva os seres em desen-
volvimento a observações constan-
tes do meio natural em que vivemos.
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 Estão abertas, até 12 de julho, as inscrições para 
a quinta edição da Medalha Paulo Freire. A premiação 
será concedida a cinco iniciativas, entre políticas, pro-
gramas e projetos que contribuam para a redução do 
analfabetismo e para que jovens e adultos continuem 
os estudos na educação básica. Podem ser inscritas 
experiências que estejam em execução em universida-
des, secretarias de educação, movimentos so-

ciais e organizações não governamen-
tais. As inscrições podem ser feitas 
pelo site http://medalhapaulo-

freire.mec.gov.br/inscricao
 O objetivo da medalha 
é reconhecer ações e políti-

cas bem sucedidas e sua conces-
são não está vinculada a premiação 
em dinheiro. A entidade respon-
sável deve descrever a abrangên-
cia territorial da ação, o público 

atendido e a realidade da educação 
local, além de acrescentar informa-

ções sociais, econômicas e edu-
cacionais do bairro ou distrito. 

Inscrições Medalha Paulo 
Freire 2011

Ensino a distância para 
servidores

 Está aberto até o dia 
30 de agosto o edital para 
a Chamada Pública de Pes-
quisadores da Secretaria 
Municipal de Educação de 
Florianópolis. A Gerência 
de Formação Permanen-
te vai organizar pesquisas 
realizadas no âmbito da 
Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis ou aque-
las feitas por profissionais 
efetivos da Secretaria Mu-
nicipal de Educação em 
outros campos de pesqui-
sa.
 Para participar, os 
profissionais deverão pre-
encher alguns pré-requi-
sitos: título de mestre ou 
doutor, ou qualificação 
equivalente, reconhecido 
pela Legislação Brasilei-
ra; currículo cadastrado e 
atualizado no ano de 2011, 
na Plataforma Lattes ou 
Freire; ter realizado pes-

quisa na ou sobre a Rede 
Municipal de Ensino de 
Florianópolis ou ser ser-
vidor efetivo da Secretaria 
Municipal de Educação.
 O material deve ser 
encaminhado para a Ge-
rência de Formação Per-
manente, Rua Ferreira 
Lima nº 82 – Centro, CEP 
88015-420 – Florianópo-
lis, e-mail: formacaoper-
manente@gmail.com. Os 
profissionais devem en-
viar: formulário de Iden-
tificação do Pesquisador 
e da Pesquisa, termo de 
autorização; cópia digital 
da Pesquisa em formato 
pdf (Adobe), devidamente 
identificada, externamen-
te, com o nome do autor 
por extenso e título do tra-
balho. Outras informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones: (48) 2106 5922 
ou 2106 5923.

Educação abre chamada pública 
de pesquisadores


