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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Você por dentro da Secretaria A Comissão de Qualificação de Materiais 
da SME analisa e avalia todos os pro-

dutos a serem adquiridos para as unidades 
educativas.  É responsável pelos materiais de 
limpeza e higiene, didático e pedagógico. 
Além disso, cuida da parte de mobiliário. 

No 1º semestre deste ano foram com-
prados e distribuídos mesas e estantes 
para bibliotecas, arquivos para secretarias, 
balcão trocador, jogos sextavados e es-
tantes coloridas para a educação infantil, 
conjuntos escolares para sala de aula, 
quadros brancos e de cortiça, cadeiras para 
salas informatizadas, mesas para refeitó-
rios, cadeiras para salas de aula e conjuntos 
escolares específicos para 1º e 2º anos.
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Divulgação/SME

Curso sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente

O Portal Pró-Menino, a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos e o MEC desenvolveram o curso de formação 
sobre Direitos e Deveres do público infanto-juvenil para 
professores do ensino fundamental.

O objetivo é disseminar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente entre estudantes e professores e de fortalecer 
uma cultura de respeito aos direitos humanos. 

O curso foi desenvolvido com várias ferramentas de 
educação a distância, como vídeo-aulas, fóruns, chats 
entre outros, e contará com a mediação de especialistas 
das áreas da Educação e do ECA. 

Para mais informações acesse o site http://www.
promenino.org.br/

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por 
meio da Fundação Cultural Franklin Cascaes e 
da SME, irá realizar a 1ª Mostra Infantojuvenil 
de Dança, nos dias 3 e 4 de novembro.

O evento, que será no Teatro Álvaro de 
Carvalho, tem a intenção de proporcionar 
maior valorização artística e promover o 
intercâmbio entre alunos das oficinas da 
Fundação e da rede municipal de ensino.

As inscrições devem ser feitas de 2 de 
agosto a 11 de setembro, das 14h30 às 17h, 
na sede da Fundação. O endereço é Rua 
Antônio Luz, 260 no Centro. Contatos pelo 
telefone 3324-1415.

Mostra 
Infantojuvenil 

de Dança 

A rede municipal de ensino de Florianópolis melho-
rou o seu desempenho no Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica, IDEB, em dados divulgados 
recentemente pelo Governo Federal e que são cal-
culados a cada dois anos. De acordo com os últimos 
números, que são de 2009, nos anos iniciais, o índice 
alcançado, de 5,2, é próximo daquele projetado pelo 
Ministério da Educação para 2013 (5,3). Nos anos finais 

Escolas da Capital melhoram desempenho no IDEB

o índice atingiu 4,5 - ultrapassando o esperado para 
2011 (4,4).

 No ensino fundamental, que é o caso das unida-
des educativas da prefeitura, o IDEB leva em consi-
deração o desempenho dos alunos na Prova Brasil, 
que engloba as disciplinas de Matemática e Língua 
Portuguesa, em conjunto com a taxa de aprovação 
no quarto ano e oitava série.

 As escolas desdobradas municipais João Francisco 
Garcez, no Canto da Lagoa, e Retiro da Lagoa ficaram 
entre os estabelecimentos de ensino com média 
igual ou superior a 6,0. Esta meta foi fixada e deverá 
ser atingida por todas as escolas do Brasil até 2022, 
ano do Bicentenário da Independência.

 Nos anos finais, os melhores índices da rede muni-
cipal de ensino da Capital concentraram-se na Escola 
Básica Municipal Almirante Carvalhal, em Coqueiros, 
com 5,4, e na Escola Básica Municipal Paulo Fontes, 
em Santo Antônio de Lisboa, com 5,2.

Divulgação/SME

Concurso de HQs 
O Prêmio Escola vai premiar as melhores 

Histórias em Quadrinhos (HQs) sobre os 
temas do Programa Saúde e Prevenção nas 
Escolas:. É destinado a alunos do ensino fun-
damental ,  do ensino médio e EJA. 

O concurso visa estimular os professores a 
promoverem a educação para a sexualidade 
em suas escolas. As HQs devem ser enviadas 
até o dia 31 de agosto Informações no site 
http://eventos.unesco.org.br/premioescola/
index.php/categorias

A SME, por meio do Programa de 
Saúde e Bem-Estar do Servidor – 
PROSABES, irá lançar a Campanha 
de Proteção Solar “SOL E SAÚDE”. O  
objetivo é oportunizar aos professo-
res de educação física da rede mu-
nicipal de ensino a conscientização 
dos efeitos da exposição aos raios 
solares, bem como a orientação à 
prevenção e proteção.

O lançamento será nos dias 2 e 3 
de agosto, no auditório do Centro 
de Educação Continuada, Rua Fer-

reira Lima, nº 82, no Centro. O evento 
contará com a palestra da derma-
tologista Karina Streliaev Dziekaniak,  
que abordará o tema “A importância 
da proteção solar na prevenção do 
câncer de pele”.

Entre as ações da campanha, está 
a entrega de um kit de proteção so-
lar com Filtro Solar, Protetor Labial, 
Boné e Garrafa de Água “Squeeze”.

Detalhes pelo telefone (48) 2106-
5905 ou pelo e-mail prosabes@pmf.
sc.gov.br

Alunos do 4º ano da EDM João Francisco Garcez

Sol e Saúde
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