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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Seminário dos Anos Iniciais
A Diretoria de Ensino Fundamental, através 

do Sistema Educacional Unibrasil (SEU) pro-
moveu, no último dia 14, o “Seminário dos 
Anos Iniciais: o ensino e sua dinâmica em sala 
de aula”.  

O objetivo foi socializar práticas e experiên-
cias vivenciadas em sala de aula, com base na 
proposta do sistema educacional. O evento, 
realizado no auditório do Senac, contou com a 
participação de diretores, professores, assesso-
res do SEU e técnicos da SME. 

Sul Brasileiro de 
Xadrez Escolar 2010 
Nos dias 3 e 4 de julho será realizado o 

Regional Sul Brasileiro de Xadrez Escolar 
2010, em Curitiba (PR). Podem participar 
alunos da Pré-Escola, do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As 
inscrições devem ser feitas até o dia 28 de 
junho pelo email calleroschess@gmail.com 
com cópia para emerson-muller@ig.com.br

Mais informações pelo telefone (41) 
96324670. 

Mostra de Cinema 
Infantil de Florianópolis

Este ano, A Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis será realizada de 19 de junho a 4 
de julho. A programação diversificada apresenta 
um total de 92 filmes a serem exibidos no Teatro 
Governador Pedro Ivo, no bairro Saco Grande.

No evento, é possível conferir a animação 
indicada ao Oscar, sessões competitivas de 
curtas, shows, oficina de boneca, lançamen-
to de livro e muito mais. A lista completa está 
em www.mostradecinemainfantil.com.br

A Gerência de Educação Inclusiva irá realizar, 
de 28 de junho a 02 de julho, o VI Seminário de 
Educação Inclusiva: direito à diversidade. 

O objetivo é promover a formação de 
gestores e educadores da RME e de 35 mu-
nicípios catarinenses para efetivação de redes 
educacionais inclusivas. O encontro será no 
Hotel Morro das Pedras, em Florianópolis. Mais 
informações pelo telefone (48) 3251-6114.
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Chegou o mês das festas juninas. Para comemo-
rar, a Creche Professora Elisabete Nunes Anderle, da 
Barra da Lagoa, realizou no último dia 10, uma festa 
de confraternização entre a unidade e as famílias. O 
evento teve, além de muitas guloseimas, brincadei-
ras, danças e a estréia do Boi de Mamão da creche.

O Boi de Mamão é fruto de um projeto cole-
tivo da unidade desenvolvido com um grupo de 
crianças de 3 e 4 anos. Várias unidades educativas 
também estão comemorando as festas juninas.

Festa Junina 

Construindo a 
Igualdade de Gênero
A Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM) está realizando o 6º Prêmio Constru-
indo a Igualdade de Gênero.

O concurso tem como meta estimular e 
fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa sobre 
as desigualdades entre homens e mulheres. 

Os interessados devem enviar as reda-
ções, artigos científicos e projetos até o dia 
15 de setembro pelo site www.igualdad-
edegenero.cnpq.br 

Prêmio Escola Voluntária 
Se a sua escola desenvolve ações voluntárias 

para reduzir os problemas da comunidade, você 
pode inscrevê-la no 10º Prêmio Escola Voluntária. O 
concurso, realizado pela Rádio Bandeirantes e pela 
Fundação Itaú Social, tem por objetivo divulgar, 
incentivar e premiar instituições de ensino respon-
sáveis por projetos sociais que priorizem o trabalho 
voluntário entre os seus alunos.

Podem participar as escolas que desenvolvam 
projetos sociais com a participação voluntária dos 
alunos da 8ª série ou 9º ano do Ensino Fundamental 
ou de qualquer série do Ensino Médio.  O projeto 
deve ter sido implantado, no mínimo, desde o início 
do ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 
de julho no site www.escolavoluntaria.com.br

A escola vencedora levará  o prêmio de R$ 10 mil. O 
segundo lugar receberá R$ 6 mil e o terceiro R$ 4 mil. A 
divulgação dos vencedores será no dia 23 de novembro.
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VI Seminário de
Educação Inclusiva:

DIREITO À DIVERSIDADE


