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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

 A Secretaria Municipal 
de Educação está com inscrições 
abertas para contratação 
emergencial nas seguintes 
áreas: auxiliar de ensino da 
língua brasileira de sinais (2 
vagas), auxiliar de ensino da 
educação especial (5 vagas) 
e professor de português (1 
vaga). Os interessados deverão 
comparecer das 13h às 19h, 
na Gerência de Articulação 
de Pessoal da Secretaria, na 

rua Conselheiro Mafra, 656, 
sala 402. É necessário levar 
o documento original e cópia 
do RG, CPF e comprovante 
da formação mínima. Se o 
candidato possuir certificados 
de cursos de aperfeiçoamentos 
na educação, a partir de  2011, 
e diploma de pós-graduação, 
deverá entregar também esse 
material. Mais informações 
pelos telefones 3251.6109, 
3251.6111 ou 3251.6112.

Seleção emergencial

Dia do Bibliotecário

 Os professores da rede 
municipal já podem inscrever os 
alunos que estão cursando o 5º 
ano do ensino fundamental no 
Programa Eletrosul Casa Aberta. 
Para participar basta acessar o 
site www.programacasaaberta.
com.br .
 A iniciativa abre as portas 
para que os alunos aprendam a 
utilizar a energia elétrica com 

economia e segurança, bem 
como o combate ao desperdício.
 O tempo médio de 
permanência dos alunos na 
empresa é de 2h30, com intervalo 
para o lanche, fornecido pela 
Eletrosul. A empresa também 
oferece transporte gratuito para 
as escolas públicas. 

Inscrições para o Programa Casa Aberta

 No dia 12 de março, 
é comemorado o Dia do 
Bibliotecário. Este profissional tem 
como função planejar, organizar 
e assessorar ações relativas às 
bibliotecas, facilitando a busca 
e o acesso ao acervo da unidade, 
além do atendimento ao público. 
Atualmente a Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis possui 37 
bibliotecas.

“Obrigado a todos os 31 
profissionais atuantes do 

Departamento de Bibliotecas 
Escolares e Comunitárias. 
Bibliotecário, a Secretaria 

Municipal de Educação 
deseja a você os parabéns 
pelo seu dia!” - Secretário 
Rodolfo Joaquim Pinto da 

Luz e equipe, em especial da 
coordenadora do DEBEC, 

Liliana Rosa.

 Um total de 23 novas 
creches e  dois centros de 
inovação da educação básica 
para atender crianças e jovens 
no contraturno: essas melhorias 
fazem parte do pacote de obras e 
ações que o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, BID, irá 
financiar na rede municipal de 
ensino de Florianópolis. Um 
grupo de cinco especialistas 
do órgão internacional esteve 
reunido durante a semana com 

o Secretário de Educação, 
Rodolfo Pinto da Luz, e todas as 
diretorias da pasta, para discutir 
o projeto, que tem o valor de 59 
milhões de dólares (cerda de R$ 
108 milhões).
 O Secretário quer iniciar 
os trabalhos de melhorias 
na educação já no segundo 
semestre. A prefeitura tem cinco 
anos para investir a verba no 
município. O empréstimo será 
pago ao BID em até 20 anos.

Educação e BID finalizam projeto de 
empréstimo
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Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz e  Marcelo Perez. na reunião do BID.
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 No calendário de 
comemorações dos 286 anos de 
emancipação de Florianópolis, 
há uma série de obras na área da 
Educação. 
 Na próxima segunda-
feira, 19 de março (10h), 
ocorrerá a assinatura da ordem 

de serviço para construção de 
mais uma creche municipal 
em Canasvieiras. No dia 21 
de março, quarta-feira (10h), 
será inaugurada oficialmente 
a Creche Poeta João da Cruz 
e Sousa, no bairro Areias do 
Campeche.

  Uma equipe do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa 
Catarina (TJ) esteve presente 
na sede da Secretaria Municipal 
de Educação na última sexta-
feira, 9 de março. O objetivo do 
encontro foi conhecer melhor as 
práticas de mediação de conflitos 
adotadas pela SME e trocar 
experiências. Compareceram 
o assistente social Alcebir 
Dall Pizzol, a psicóloga Flávia 
Novaes e o advogado Thiago 

Schutz. 
 O encontro serviu para 
estabelecer uma parceria 
entre as entidades a fim de 
divulgar as práticas exitosas de 
mediação de conflitos da SME. 
Na oportunidade, a equipe da 
Educação foi convidada para 
apresentar os casos de sucesso 
no seminário Mediação na 
Educação que será realizado em 
novembro pelo TJ.

 A maioria das unidades 
educativas da Prefeitura de 
Florianópolis oferece condições 
de acessibilidade a pessoas 
com deficiências ou mobilidade 
reduzida. Todas as novas 
construções, ampliações ou 
reformas são contempladas com 
rampas, corrimãos e  banheiros 
adaptados. Além disso, há os 
pisos podotáteis, que orientam os 
deficientes visuais por uma trilha 
ou que servem como alerta em 

relação a perigos e obstáculos. 
Em alguns casos, são instaladas 
nas unidades educativas elevador 
ou plataforma elevatória  
para condução ao pavimento 
superior.   
 Os projetos seguem 
as exigências legais de 
acessibilidade das normas 
brasileiras. Conforme o 
Secretário de Educação, 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, 
as melhorias já atingem 70% da 

 A Escola Básica 
Intendente Aricomedes está 
realizando novos agendamentos 
para visitas ao bosque da 
instituição. Os professores das 
unidades interessadas precisam 
apenas entrar em contato pelo 
telefone 3284-5836 e marcar um 
horário com a professora Dinorá 
Castilhos. 

 O espaço, que completa 
um ano de inauguração neste 
mês de março, é um projeto 
inédito na rede municipal. Foi 
construído com módulos em 
madeira autoclavada (de alta 
durabilidade), incluindo decks 
e sala verde, para visitação e 
desenvolvimento de atividades 
pedagógicas voltadas à natureza. 

Tribunal de Justiça realiza visita à Secretaria 
de Educação

Escolas e creches da Capital oferecem 
melhores condições de acessibilidade

Bosque 
EBIAS de 

portas 
abertas

Florianópolis festeja os 286 anos da 
cidade com inaugurações 
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Na foto, a partir da esquerda: Marly Carvalho (SME), a psicóloga Flávia Novaes 
(TJ), Sidneya de Oliveira (Secretária Adjunta da Educação), Luciana Bittencourt 
(SME), o assistente social Alcebir Dall Pizzol e o advogado Thiago Schutz (TJ).

Piso guia da E. B. João Gonçalves Pinheiro. Ao lado, a 
plataforma elevatória da E. B. Antônio Paschoal Apóstolo.

Modelo da nova creche municipal de Canasvieiras.


