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A Polícia Federal, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação, lançou, no último dia 
10, o manual “O Brasileirinho”, 
um dos principais instrumentos 
de orientação contra a violência 
e o uso inadequado de drogas 
do Programa Nacional de Pre-
venção as Drogas.

O projeto tem o objetivo de 
construir conceitos de alerta e 
conscientização, através de ativi-

dades artístico-educativas, para 
diversas situações de risco re-
lacionadas ao uso de drogas ilí-
citas e drogas lícitas. O material 
também prevê a elaboração e 
produção de textos por parte das 
crianças sobre a realidade local 
e sua relação com o uso inapro-
priado de drogas. O manual será 
distribuído para todos os alunos 
da SME, após capacitação de 
professores e educadores. 

Lançamento do “O Brasileirinho”
Será lançado no dia 29 de 

março, às 19h, o livro “Santa 
Catarina: Patrimônio Histórico”, 
de autoria da professora de 
artes visuais da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Rosange 
Sena. A obra foi realizada com 
o apoio do Governo do Estado 
de Santa Catarina por meio do 
Fundo de Incentivo à Cultura 
(Funcultural). O evento será no 
Espaço Cultural Jerônimo Coe-
lho no Palácio Barriga Verde – 
sede da Assembléia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina.

Lançamento
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Crianças participam de lançamento do manual O Brasileirinho

Durante as comemorações 
do aniversário de 284 anos da 
Capital, comemorado no dia 
23 de março, uma comitiva da 
Prefeitura Municipal de Floria-
nópolis, incluindo o Prefeito Dá-
rio Elias Berger e o Secretário 
Municipal de Educação, Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, irá visitar 
a obra de construção da Cre-
che Jardim Atlântico, que ficará 
pronta no segundo semestre 
deste ano. O evento será no dia 
29, às 10h.

 A Unidade Educativa 
ganhará um prédio com oito 
salas de aula com banheiros e 

solários conjugados, sala mul-
tiuso, anfiteatro, refeitório, pá-
tios interno e externo, além de 
salas para direção, secretaria e 
professores.  Haverá também 
cozinha, lavanderia, rouparia 
vestiários e depósitos. A PMF 
investiu mais de R$ 1 milhão na 
obra, sendo R$ 700 mil oriun-
dos de Convênio com o Minis-
tério na Educação – Programa 
Pró-Infância.

 A creche, que atenderá 
236 crianças em período par-
cial, está sendo construída na 
Rua Eugênio Raulino Koerich, 
no bairro Jardim Atlântico.

Prefeito visita obra de construção de creche

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiários: Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com) - João Salgado (joaosalgado@globomail.com)                  Contato: 3251-6124

A Secretaria Municipal de 
Educação parabeniza todos os 
blibliotecários pelo Dia Na-
cional do Bibliotecário, come-
morado no dia 12 de março. 
A rede municipal de ensino 
conta, atualmente, com 32 pro-
fissionais.

Os bibliotecários da SME 
desenvolvem inúmeros proje-
tos de leitura e pesquisa, além 
do atendimento realizado nas 
unidades educativas.

Bibliotecário

A Prefeitura Municipal de 
Florianópolis está aceitando 
inscrições para contratação 
imediata de oito auxiliares de 
ensino e um professor substitu-
to, na área de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). 

Os interessados deverão 
comparecer na Secretaria de 
Educação, localizada na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, 4º 
andar, sala 402, das 13h às 
19h. Mais informações: (48) 
3251-6111 ou 3251-6113.

Seleção Libras

A Prefeitura de Florianópolis 
irá oferecer na merenda escolar 
mais um alimento produzido no 
Estado: o mexilhão. O alimen-
to entrará para o cardápio das 
escolas da rede municipal de 
educação a partir do dia 17/03, 
quarta-feira. 

Entre as unidades escolhi-
das, está a Escola Básica Dilma 
Lúcia dos Santos, na Armação 
do Pântano do Sul, que irá servir 
aos alunos risoto de marisco, nos 
períodos da manhã e da tarde. 

De acordo com a Chefe do 
Departamento de Alimentação 
Escolar da SME, Cleusa Regina 
Silvano, os mariscos cultivados 
na região da Grande Florianópo-
lis apresentam um grande valor 

nutricional por serem importantes 
fontes de proteína, minerais e 
terem reduzido valor calórico. 
“São ótimas fontes de vitamina 
do complexo B, ricos em ferro, 
potássio, fósforo, iodo, cálcio e 
magnésio”, enfatiza.

Segundo o Departamento 
de Alimentação Escolar, nutricio-
nistas irão orientar as cozinheiras 
sobre o modo de preparação das 
refeições, e também vão acom-
panhar a alimentação dos alunos 
no dia em que o mexilhão for 
servido.

O alimento será servido, 
uma vez por mês, em 30 unida-
des educativas da Prefeitura. No 
total, serão distribuídos todos os 
meses, 310 kg do crustáceo.

Mexilhão no cardápio das escolas
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Alunos da SME apreciam iguaria rica em proteínas e minerais

No dia 19 deste mês 
será realizada, das 16h às 
18h, no Centro de Educação 
Continuada, na Rua Ferreira 
Lima, uma reunião do proje-
to Escola Aberta. Durante o 
encontro serão apresentadas 
as novas escolas e discuti-
dos temas relacionados ao 

projeto. Um dos objetivos é 
atrair os que desejam aderir 
ao programa. 

A reunião também será 
uma oportunidade para que 
as 14 escolas que já fazem 
parte do programa recebam 
formação, atualizações e tro-
quem informações entre si.

Reunião do projeto Escola Aberta


