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O prefeito de Florianópolis 
sancionou uma lei que 
oficializa a obrigatoriedade 
da participação de todos os 
funcionários de creches e 
núcleos de Educação Infantil 
da Rede Municipal de Ensino, 
em cursos de primeiros 
socorros.

Mas, uma parceria da 
Secretaria Municipal de 
Educação com o Corpo 
de Bombeiros Militar e 
Comunitário realiza desde 
2006, o curso de Prevenção e 

Atendimento de Emergências. 
Mais de 800 educadores já 
foram capacitados.

No último dia 27, 27 
professores receberam seu 
certificado de conclusão de 
curso.

Hoje, 85% das Unidades 
Infantis possuem educadores 
capacitados para efetuar 
o primeiro atendimento. O 
objetivo é que até o final de 
2010 cada unidade possua 
pelo menos cinco desses 
profissionais. 

Primeiros Socorros
A SME, em parceria com a 

Secretaria da Receita, realiza o 
Concurso de Desenho Se Essa  
Rua Fosse Minha. O vencedor 
terá a imagem na capa do carnê 
de IPTU 2010.

O concurso é aberto para 
alunos do 1º ano à 5ª série da 
Rede Pública de Florianópolis. O 
vencedor ganhará R$ 1.000,00 
em cadernera de poupamça, 
além de um computador e uma 
impressora para a sua escola.

Concurso
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Curso de prevenção já formou mais de 800 educadores

O projeto de reciclagem 
digital, batizado de Rede Piá, 
vai fazer a entrega dos pri-
meiros computadores a partir 
do dia 3 de novembro para 
quatro escolas e uma creche 
da rede municipal de ensino 
da Capital, além do Centro 
de Educação Continuada. A 
PMF, através das Secretarias 
de Educação e de Assistên-
cia Social, assinou, no mês 
de julho, um convênio com 
as instituições envolvidas 

em transformar as máquinas 
caça-níqueis em equipamen-
tos de informática.

Serão distribuídos 10 com-
putadores para as Escolas 
Básicas Mâncio Costa, Luiz 
Cândido da Luz e Intendente 
Aricomedes da Silva, para a 
Escola Desdobrada Costa da 
Lagoa e para a Creche Vargem 
Pequena. Entre as 25 escolas 
básicas, as maiores devem 
receber 3 computadores cada 
uma, enquanto as 11 escolas 

Rede Piá
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Inaugurado, no dia 27/10, pela 
PMF, o Polo Florianópolis da 
UAB visa democratizar o acesso 
ao ensino superior. A unidade 
oferta cursos de extensão, gra-
duação e pós-graduação, na 
modalidade à distância, gratuita-
mente.

“Ainda temos um déficit muito 
grande no que diz respeito ao 
acesso ao ensino superior. A 
UAB vem justamente para suprir 
essa carência”, relatou o secre-
tário de Educação, Rodolfo Joa-
quim Pinto da Luz. A solenidade 
também contou com a participa-
ção do prefeito Dário Berger.

O Polo da UAB fica na Rua 
Ferreira Lima, 82, Centro.

UAB

A SME promoveu, nos dias 21 
e 23/10, o II Seminário Preven-
ção ao Uso e Abuso de Drogas 
Lícitas e Ilícitas.

Foi elaborado um plano de 
ações preventivas para auxiliar 
os educadores, diretores e téc-
nicos das escolas e para unifor-
mizar o trabalho de prevenção 
realizado nas unidades.

Durante o evento, foram de-
batidas ações para minimizar os 
fatores de risco, com ênfase ao 
crack.

Drogas

Conheça 
a SME

Pedro Rodrigues da 
Silva
(48) 3251-6132
Diretor
pedro.def@pmf.sc.gov.br

Rosane Imming               (48) 3251-6132
Gerente de Articulação Pedagógica
rosane.def@pmf.sc.gov.br

Geisa Kempfer Bock       (48) 3251-6102
Gerente de Educação Inclusiva
geisabock@gmail.com

Entre as funções da 
Diretoria de Ensino Fun-
damental, está a de criar, 
implantar e implementar 
as políticas, programas, 
diretrizes e projetos edu-
cacionais, assim como 
avaliar e controlar sua 
execução.

É sua responsabilidade 

implementar o currículo da 
Educação Fundamental 
e gerenciar a Política de 
Inclusão na Rede Munici-
pal de Ensino dos alunos 
portadores de deficiência. 

Além disso, deve acom-
panhar a execução e 
avaliar os projetos educa-
cionais escolares.

Diretoria de Ensino 
Fundamental


