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Com o objetivo de incen-
tivar crianças e funcionários 
a terem hábitos alimentares 
saudáveis, bem como esti-
mular a sua participação na 
produção e consumo das 
hortaliças, o NEI João Ma-
chado da Silva desenvolve 
o Projeto Horta Viva. A parti-
cipação efetiva das crianças 
nas práticas de preparação 

dos canteiros, sementei-
ra, transplante das mudas, 
controle das ervas-daninhas 
e colheita, bem como na 
montagem e condução dos 
subprojetos de compostagem 
e vermicompostagem, esti-
mula o trabalho solidário de 
divisão de tarefas e de mútua 
ajuda, com o apoio dos pro-
fessores. 

Horta Viva
A Rede de Bibliotecas Esco-

lares e Comunitárias da SME 
completou 25 anos de existência 
neste mês de novembro.

Para comemorar a data, o 
Departamento de Bibliotecas Es-
colares e Comunitárias (DEBEC) 
realizou, no dia 25, um evento 
para mostrar a importância do 
bibliotecário na Educação.

Atualmente a Secretaria conta 
com 36 bibliotecas, uma em 
cada unidade educativa de Ensi-
no Fundamental.

25 anos
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Crianças ajudam a cuidar dos canteiros

Está aberto o período de 
pré-matrícula para a Educação 
de Jovens e Adultos, EJA, da 
Secretaria de Educação de Flo-
rianópolis. As inscrições, volta-
das para o ensino fundamental, 
podem ser feitas até o dia 15 
de dezembro nos núcleos de 
educação de jovens e adultos, 

escolas, núcleos de educação 
infantil ou creches. Outra alter-
nativa é ligar para o telefone 
3251-6107.

Para a pré-matrícula os in-
teressados devem residir no 
município de Florianópolis e ter 
15 anos completos na data da 
matrícula.

Pré-matrícula da EJA

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiárias: Karina Schovepper (karina.schovepper@gmail.com) - Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com)                   Contato: 3251-6124

A Prova Floripa será aplicada 
aos alunos do 3° ano, nos dias 3 
e 4 de dezembro, com questões 
de Língua Portuguesa e Mate-
mática, e aos alunos de 5ª, 6ª e 
7ª séries no dia 4 de dezembro, 
com perguntas relacionadas a 
todas as disciplinas do currículo 
escolar. A Provinha Brasil será 
no dia 3 para os alunos do 2º 
ano. O objetivo é coletar infor-
mações que apontem os indica-
dores de desempenho da apren-
dizagem. 

Prova Floripa

Mais de mil estudantes es-
tarão reunidos no Ecofestival, 
realizado pela SME, nos dias 8 
e 9 de dezembro. O evento terá 
como local, das 8h às 18 horas, 
o auditório Antonieta de Barros, 
na Assembléia Legislativa. A 
iniciativa promoverá a mostra de 
trabalhos das unidades educa-
tivas do município, com o tema 
Responsabilidade com o Planeta 
e com a Vida.

Em sua quarta edição, o 
Ecofestival visa desenvolver a 
consciência, a atitude e a pos-
tura socioambiental , através da 
expressão artístico-cultural.

IV Ecofestival

Conheça 
a SME

Tem como função asses-
sorar o Secretário, Diretores, 
Assessores e Gerentes no 
encaminhamento de matérias 
que envolvam aspectos jurí-
dicos e legais, no exame e na 
elaboração de proposição de 
atos legais, regulamentares e 
administrativos, vinculadas à 
SME, no preparo de respos-
ta técnica a pleitos ligados à 
Secretaria. Além de examinar 
e preparar propostas de edi-

tais de licitação, contratos, 
convênios de ajustes e de 
protocolos em geral, a serem 
firmados pelo Secretário, co-
ordenar programas, atividades 
e trabalhos especiais na área 
jurídica de que for incumbida 
pelo Secretário e articular-se 
com as orientações e projetos 
desenvolvidos e coordenados 
pela Procuradoria Geral do 
Município e da Secretaria Exe-
cutiva de Assuntos Jurídicos.

Assessoria Jurídica

• Formação – Os professores 
da Rede Municipal de Ensino 
que ainda não possuem forma-
ção em nível superior, na área 
que atuam, deverão realizar 
sua pré-inscrição na Platafor-
ma Paulo Freire (freire.mec.

gov.br). 
Esta é a segunda etapa do 

Plano Nacional de Formação 
dos Profissionais do Magisté-
rio da Educação Básica. Os 
cursos terão início no primeiro 
semestre de 2010.

Cristiano R. da Rocha     (48) 3251-6131
Assessor Jurídico
cristianorocha@pmf.sc.gov.br

O educandário Lar 
de Jesus, localizado 
na Cachoeira do Bom 
Jesus, e que faz parte 
da Sociedade Espírita 
Recuperação Trabalho e 
Educação (SERTE), de-
senvolve o projeto Casa 
Reciclável. 

A iniciativa da coorde-
nadora Rosemeri Fortes 
foi planejada juntamente 
com as famílias, para 
que fosse fabricada uma 
casa com garrafas pets.

Reciclagem


