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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Chapeuzinho Vermelho na Escola
O projeto “Ler e Criar”, realizado pela 

Biblioteca Nilson Mello e professores 
dos anos iniciais da Escola Básica Pro-
fessor Anísio Teixeira, é uma atividade 
que visa ajudar o aluno a compreender 
melhor o mundo por meio da leitura 
e da escrita. Também é importante 
para a socialização e democratização 
da informação, contribuindo para a 
aproximação entre crianças e livros. 
O trabalho tem como metas resgatar 

o interesse pela leitura de clássicos 
infantis, despertar o interesse por 
leituras diversas e aprimorar os conhe-
cimentos. 

 A partir da leitura da história da 
Chapeuzinho Vermelho, os  alunos da 
turma  da professora Silvana Botelho 
Machado, em parceria com a bibliote-
ca, apresentaram para a  Comunidade 
Escolar, no dia 8 de julho, o teatro  
Chapeuzinho Vermelho.

No dia 30 de agosto, a Escola 
do Mar, da Secretária Municipal 
de Educação da Capital, irá reali-
zar o seu II Seminário com o tema 
“Mar de Florianópolis: Educar para 
preservar”. O evento, que tem 
como objetivo ampliar o debate 
sobre a importância e os meios de 
se realizar a educação ambiental, 
marinha e costeira com os estu-
dantes e profissionais que atuam 
na região, será no Hotel Sesc Ca-
cupé, das 8h30 às 17h30.

O Seminário é direcionado aos 
professores da rede pública e 
privada de ensino, educadores de 
Organizações não governamen-
tais, Associações, Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público, Institutos, estudantes 
universitários, representantes de 
órgãos governamentais e empresas 
e demais interessados na temática. 
As inscrições para as 200 vagas dis-
poníveis devem ser feitas até o dia 
22 de agosto no site http://semi-
narioemarfloripa.blogspot.com/
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Os programas Saúde na Escola e 
Saúde e Prevenção na Escola estarão 
debatendo com professores e alunos 
da rede municipal e estadual de en-
sino questões voltadas à sexualidade, 
prevenção de DST/AIDS e drogas. 
O seminário acontecerá nos dias 18 
e 19 de agosto, com promoção das 
Secretarias de Saúde e Educação 
da Capital. Um dos objetivos da 
iniciativa é capacitar profissionais da 
educação e habituá-los a falar sobre 
esses assuntos em sala de aula.

 O primeiro dia do evento será 
realizado no SENAC da Prainha, já o 
segundo dia de seminário ocorrerá 
no Centro de Educação Continuada 

da Secretaria da Educação. 
O estudante que comparecer ao 

evento receberá a Caderneta do 
Adolescente, sendo um material 
específico para o público feminino e 
outro para o masculino. O documen-
to foi criado pelo Ministério da Saúde 
para monitorar o desenvolvimento e 
a saúde da população entre 10 e 19 
anos e facilitar as ações educativas 
voltadas para este segmento. 

As inscrições para o seminário 
podem ser entregues até o dia 13 
de agosto no Programa Saúde na 
Escola, localizado no CEC, na Rua 
Ferreira Lima, nº 82, Centro, ou por 
e-mail: giorgiawiggers@hotmail.com

Sexualidade e drogas em debate

A Secretaria Municipal de Educa-
ção da Capital, em parceria com o 
Centro de Ciências da Administração 
e Socieconomicas - ESAG, realizou 
no período de julho a agosto o curso 
“Elaboração de projetos de captação 
de recursos financeiros”. 

Estiveram presentes, no curso, os 
presidentes e coordenadores adminis-
trativos das 68 organizações convenia-
das à SME, que atendem crianças de 0 a 
15 anos, em jornada integral ou parcial.

O objetivo do evento é instru-
mentalizar as instituições envolvidas 
para a qualificação dos processos 
de gestão pedagógica e financeira. 
Através desse método, pretende-se 
oferecer educação escolar de quali-
dade à população de Florianópolis.
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Incentivar o hábito à lei-
tura, criar novos leitores e di-
vulgar escritores catarinenses 
são metas do Floripa Letrada, 
projeto da SME. A proposta é 
disponibilizar gratuitamente 
para a população 
livros e revistas 
nos terminais 
de ônibus.  A 
princípio, a inicia-
tiva irá se con-
centrar em três 
pontos, para na 
sequência ser am-
pliado para outros 
locais.  O projeto 

irá contemplar os terminais 
do Centro (TICEN), do Rio Ta-
vares (TIRIO) e o de Canasviei-
ras (TICAN).  A solenidade de 
lançamento será no dia 24 de 
agosto, às 11 horas, no Ticen.

IISeminário
Escola do Mar

Elaboração de Projetos

II Seminário
Escola 
do Mar

Floripa Letrada


