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O programa Paz na Escola, que 
já vinha sendo desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis, virou lei desde o 
final do ano passado. O projeto tem 
ação interdisciplinar e conta com a 
participação comunitária para a pre-
venção e controle da violência em 
todas as escolas da rede municipal 
de Florianópolis. 

Paz na Escola
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Para incentivar e valorizar as 
iniciativas de quem trabalha para 
garantir o direito de todos à Edu-
cação, o Ministério da Educação 
– Secretaria de Educação Especial, 
em conjunto com a Organização 
dos Estados Ibero-americanos para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI), irá realizar o Prêmio Experiên-
cias Educacionais Inclusivas – a es-
cola aprendendo com as diferenças. 
As inscrições devem ser feitas pelo 
endereço eletrônico www.mec.gov.
br/premioesperienciaseducacionai-
sinclusivas, até o dia 12 de março.

Inclusão 

O Programa ProJovem 
Urbano de Florianópolis, co-
ordenado pela Secretaria de 
Educação da Capital,  está 
promovendo a I Gincana Es-
portiva e Cultural do município. 
O principal objetivo é gerar 
situações que mobilizem os jo-
vens, os educadores, os pais e 
a comunidade, buscando des-
pertar a iniciativa, a criatividade 
e promovendo momentos de 
recreação. As provas vão até 
o final de fevereiro. A gincana 
premiará o 1º, 2º e 3º lugares 
com um Passeio Cultural Inter-
municipal.

Projovem

Para o primeiro semestre 
de 2010, a Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis irá 
contar com três novas creches, 
beneficiando 424 crianças em 
tempo integral. Serão entre-
gues as Creches Carianos, Rio 
Vermelho e Jardim Atlântico.

A SME igualmente está rea-
lizando a reforma e ampliação 

de cinco unidades educativas.
Ao todo foram investidos 

mais de R$ 7 milhões em obras 
previstas para serem entregues 
no primeiro semestre. 

Está em andamento, tam-
bém, a construção de duas 
novas escolas, totalizando um 
investimento de mais de R$ 8 
milhões.

Inauguração de obras
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Na Escola Básica Gentil Mathias, em Ingleses, a reforma contemplou a 
pintura externa geral da unidade e revitalização das áreas esportivas, 

enquanto na Escola Básica Batista Pereira foram ampliadas duas salas 
para atender mais 70 alunos

A Secretaria de Educação de 
Florianópolis testou um novo ali-
mento com os alunos da colônia 
de férias. Trata-se da introdução, 
na alimentação escolar, do pão 
caseiro e da bisnaguinha, ambos 
feitos com farinha de arroz. Além 
de obter uma alimentação dife-
renciada, o objetivo é contribuir 
com a prevenção da obesidade, 
diabetes e redução do colesterol 
entre crianças e adolescentes. 
Houve mais de 90% de aceitação 
das crianças que experimenta-
ram o alimento. A partir do próxi-

mo semestre a bolacha salgada 
será substituída pelo pão misto.

 No ano passado, a prefeitura 
já colocou a ostra no cardápio 
gastronômico dos estudantes. 
O Programa de Alimentação 
Escolar da Prefeitura Municipal 
de Florianópolis procura orientar 
a compra de alimentos com a 
busca de sustentabilidade e es-
tímulo ao consumo de alimentos 
regionais. A intenção é promover 
desenvolvimento local através da 
geração de emprego e renda na 
região rural.

Pão misto de arroz 

Férias! Um fôlego, um descanso das aulas!
Mas o ato de educar não parou. 

Está sempre presente 
em todos os momentos de vida 

da criança, do adolescente, do jovem,  do adulto,
havendo pranto ou sorrindo de contente. 

A caminhada da educação é contínua, sem parada,
porque a todo instante nosso olhar muda  

a cada novo acontecimento que rola no mundo, 
afetando diferentes sociedades e até toda a humanidade.

Este novo olhar precisa bater no nosso coração, 
e nos conduzir à ação.

Então, proponho ter um olhar encantado, 
pra fazer o coração arder iluminado

e provocar ações que deixam nossas vidas com brilho 
marcadas!

Aulas! Vamos recomeçá-las!
Com ânimo, criatividade e empenho no conteúdo das lições, 

esperança no falar nada pra desanimar.
São tantas crianças para educar! 

Podemos ensiná-las a dar mais importância a “ser” do que 
“ter”, a se sentirem parte do meio ambiente, 

a proteger a natureza,  
a serem, na sociedade contemporânea, cidadãos atuantes e 
conscientes da sua missão, a construir pontes que unem,
e estimulá-las a desenvolver solidariedade, amor e paz no 

coração para, no mundo, vivenciar estes valores com verdadeira 
entrega e emoção. 

Sueli Andrade (Poetisa das Marés)

RETORNO ÀS AULAS


