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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

XI Prêmio Arte na Escola Cidadã abre inscrições

Seleção
A SME está aceitando inscrições 

para contratação de professores e 
auxiliares de ensino em serviço de 
caráter temporário no magistério 
público municipal. Serão sele-
cionados profissionais para Artes 
Cênicas, Arte Música, Inglês, Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e de 
Tecnologia Educacional.

 Os interessados deverão compa-
recer  à Rua Conselheiro Mafra, 656, 
Edifício Aldo Beck, quarto andar, 
sala 402. O horário de atendimento 
será das 13h às 19 horas. Mais infor-
mações pelos telefones 3251-6111 
ou 3251-6112.

Saúde Vocal
A Secretaria Municipal de Educação 

irá realizar, no dia 15, o 3º Encontro 
“Como vai a sua voz?”,  para marcar o 
Dia Nacional da Voz, festejado oficial-
mente no dia 16 de abril.

O evento, que será realizado no 
auditório do Centro de Educação 
Continuada, é destinado a repre-
sentantes das Unidades Educativas, 
Entidades Conveniadas e Educação 
de Jovens e Adultos da rede muni-
cipal de ensino. Haverá um debate 
com a presença do médico otorri-
nolaringologista Dr. Alvim Laemmel, 
que abordará o tema Voz-Patologias 
e Processo Terapêutico. 

Especial 
As bibliotecas da Secretaria Municipal 

de Educação terão uma programação 
especial durante a Semana Municipal 
do Livro Infantil, que será realizada de 
12 a 18 de abril. A Biblioteca Central da 
SME fará a semana de contação de his-
tórias. E a Biblioteca Barreiros Filho terá 
exposição de livros e fotos, contação de 
histórias, varal literário, cinemateca, con-
fecção de livros e teatro de fantoches. 

A programação completa está dispo-
nível no portal da educação: http://por-
tal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

Ficar sentado em posição 
incorreta pode levar a crises de 
dores nas costas. Para corrigir a 
postura dos funcionários, a Se-
cretaria de Educação de Florianó-
polis, por meio do Departamento 
de Saúde e Bem Estar dos Servi-
dores (Desabes), está testando 
rolos lombares, que fornecem 
apoio adequado para manter a 
curvatura exata da coluna, sem 
esforço muscular.  

O fisioterapeuta Everton 
Silveira de Campos ofereceu a 
alguns diretores e assessores 
da Educação orientações de 
prevenção com a utilização do 
equipamento. Vinte rolos serão 
experimentados pelos funcio-
nários da secretaria. 

As fisioterapeutas Taísa Ven-
dramini e Sociarai Peruzo Iaco-
no, responsáveis pela Ginástica 
Laboral na SME, farão a obser-
vação e avaliação da utilização 
dos rolos, apontando os ajustes 
necessários durante o uso das  
peças. Numa segunda etapa, 
será implementada adequação 

da disposição dos móveis utili-
zados, para produzir melhora no 
conforto dos servidores. 

Caso aprovado, a Secretaria de Edu-
cação deve adquirir o produto para 
fornecer a todos os funcionários que 
trabalhem sentados por um longo 
tempo, englobando profissionais do 
órgão central da SME e das escolas, 
creches e núcleos de educação infantil.

Projeto para dores lombares
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Divulgação/SME

“Ol McKenzie® Lumbar Roll”

A Gerência de Forma-
ção Permanente (GEPE) da 
SME reuniu pela primeira 
vez, no último dia 06/04, 
representantes das 
instituições de ensino 
superior da Grande Floria-
nópolis, com o objetivo de 
padronizar as ações de está-
gio, pesquisa e extensão.

Estiveram presentes os 
representantes da Univer-
sidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali), Universidade do Sul 
de Santa Catarina (Unisul virtual) e 
Complexo de Ensino Superior de 

Santa Catarina (Cesusc). 
Na ocasião, foram apresentadas 

e discutidas novas propostas de 
trabalho da GEPE, que firmou uma 
parceria para desenvolver os traba-
lhos com foco na qualificação da 

ação educativa.
Segundo a Gerente 

de Formação Perma-
nente, Rosângela Kit-
tel,  o diálago com as 
instituições de ensino 
superior é a principal 
ferramenta de gestão 
pedagógica para a 
consolidação desta 
nova abordagem pro-
posta para os estágios 
e pesquisas. 

  A GEPE oferece e 
avalia ações de valorização e formação 
aos profissionais da educação, bem 
como regulamenta, orienta, acompa-
nha e avalia os estágios e pesquisas re-
alizados na rede municipal de ensino.

Educação faz reunião com instituições de ensino superior
Divulgação/SME

 Profissionais da Gerência de Formação Permanente

O Instituto Arte na Escola, da 
Fundação Ioschpe, em parceria com 
o SESI - Serviço Social da Indústria 
abriu as inscrições para o XI Prêmio 
Arte na Escola Cidadã destina-
do aos professores ou equipe de 
professores de todos estados que 
desenvolveram projetos em Arte 
nos anos de 2008 ou 2009 em 
escolas públicas ou privadas. O 
prêmio abrange todas as lingua-
gens artísticas.

Os educadores interessados 
podem inscrever seus projetos em 

um dos níveis de ensino - Educação 
infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio e EJA - 
Educação de Jovens e Adultos até 
o dia 31 de maio. As inscrições, o 
regulamento e orientações para o 
relato dos projetos a serem inscri-
tos já estão disponíveis no portal 
www.artenaescola.org.br/premio . 
br  Mais informações pelo telefone  
(11) 3103-8065.

O Prêmio Arte na Escola Cidadã é 
uma ação em sintonia com o movi-
mento Todos pela Educação.


