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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Para este ano, o Polo UAB Florianópolis irá oferecer cinco 
novos cursos. Para especialização, haverá Gestão Educacional, 
Educação Matemática  e  Gestão Pública Municipal.  Na graduação, 
haverá Pedagogia e Administração Pública. A parceria acontece entre 
a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). A previsão é para que a implantação dos 
novos cursos ocorra no início de Abril.Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones 21065910 ou 21065929. Quem desejar, 
pode acessar o site www.pmf.sc.gov.br/entidades/uab/.

A Escola Básica Virgílio Várzea, em Canasvieiras, e a Escola  
Desdobrada João Francisco Garcez, do Canto da Lagoa, iniciaram o 
treinamento para lidarem com situações de emergência. A prevenção 
nas unidades de ensino é um trabalho da Secretaria de Educação de 
Florianópolis, em parceria com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros 
Militar e Associação de Bombeiros Comunitários. Em pauta estão o uso 
correto de extintores e mangueiras e como abandonar os prédios de forma 
segura.

Prevenção nas Escolas
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   Corpo de Bombeiros treina alunos e professores para emergências. 

Cursos de Matemática e Gestão Pública Municipal estão disponíveis.

UAB Florianópolis abrirá novos cursos 
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A comemoração contribui para a união das unidades de ensino da 

EJA garante oportunidade para  
população se formar 
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Alfabetizar-se e concluir o ensino fundamental sem custos é 
um sonho. A oportunidade é oferecida pela Secretaria de Educação 
de Florianópolis, através da modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos, EJA. Para se inscrever, o interessado, com no mínimo 
15 anos, pode procurar a escola municipal mais próxima do bairro 
onde mora ou trabalha. O telefone para tirar dúvidas é o  3251-
6102.

Para este ano, já estão estudando nos núcleos da EJA 1.034 
alunos. Apesar de as aulas já terem iniciado na Segunda-feira 
(18/2), as matrículas continuam abertas durante todos os meses. 
Para o aluno que reside a mais de dois quilômetros do núcleo que 
irá estudar, e tem renda familiar inferior a três salários mínimos, a 
prefeitura fornece o  passe escolar. Além disso, a alimentação está 
garantida.

Maria Tomázia em ação 

Reforço pedagógico garante nota 6,1 no IDEB.

No Bairro do Santinho, a Escola Básica Maria Tomázia Coelho 
está reativando o projeto para os alunos que têm dificuldade de 
aprendizagem, em tempo integral. Para essas crianças e adolescentes, 
passa a estar disponível no contraturno, o apoio pedagógico em áreas 
como Português, Matemática e Ciências, além de atividades artísticas 
e culturais.   A estratégia já possibilitou por exemplo a obtenção da 
nota 6.1 nos anos iniciais, no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, IDEB. A avaliação do Ministério da Educação colocou a escola 
nos patamares dos países de primeiro mundo.

A escola também pretende fazer parcerias com entidades do 
bairro, a exemplo da que será feita com o Náutico Futebol Clube para 
realização de projetos esportivos. Outra proposta é a saída de estudo no 
Costão do Santinho para acompanhar o tratamento de água e de esgoto 
do complexo.
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1.034 alunos estão matrículados nos núcleos da EJA.



D
iv

ul
ga

çã
o:

Es
co

la
 M

un
ic

ip
al

 B
rig

ad
ei

ro
 E

du
ar

do
 G

om
es

 

EducaçãoInformativo da Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação.
| Secretário: Rodolfo Pinto da Luz. |Secretária Adjunta:  Maria José Brandão|Jornalista responsável: Ricardo Medeiros (SC 293). | Web Design: Cristiana G. da Silva |
Revisão: Heloisa de Campos Rotolo |Textos: Equipe Assessoria de Comunicação| Diagramação: Jéssica Barbosa e Lia de Miranda | Contato: 3251-6124  
|Site: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa |Facebook: http://www.facebook.com/pmfeduca |E-mail: ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com   
 

Floripa Letrada volta à ativaPeríodo de recadastramento de vale transporte 
para Servidores 
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Os profissionais efetivos da Secretaria de Educação de 
Florianópolis têm prazo até o dia 15 de Março para fazerem o 
recadastramento obrigatório para receberem o vale transporte. 
Todos devem se recadastrar: professores, especialistas, auxiliares 
de ensino. O mesmo procedimento deverá ser seguido pelos 
funcionários do quadro civil, a exemplo de auxiliares de sala, 
auxiliares de serviços gerais, merendeiras e vigias.

O formulário de recadastramento já se encontra nas escolas, 
creches e núcleos de educação infantil. Os interessados podem 
procurar a direção da unidade para obter uma cópia do material 
para recadastramento.

Para dúvidas e outros esclarecimentos, o telefone de contato 
é 3251-6121, das 13h às 19 horas, e o e-mail: vteduc@pmf.
sc.gov.br.

 Após o recesso escolar, o Floripa Letrada volta a funcionar 
com o abastecimento do Terminal de Ônibus do Centro, o TICEN, 
com livros e revistas. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, 
no período da tarde, as estantes das plataformas recebem obras 
doadas pela população, entidades públicas e privadas. Neste mês 
de Março, o projeto será retomado também nos terminais da 
Trindade, Canasvieiras e do Rio Tavares.  A característica principal 
do Floripa Letrada é fornecer gratuitamente publicações aos 
usuários de ônibus. A iniciativa parte das secretarias municipais 
de Educação e de Transporte, como o apoio da  Cotisa, que é 
a companhia operadora de terminais de ônibus,  e do Setuf, 
Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros.

No primeiro dia do ano letivo (18/02), o Prefeito Cesar Souza Júnior e o 
Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz visitaram a Creche Almirante Lucas 
Boiteux, localizada na Avenida Mauro Ramos, uma das maiores da rede de ensino. 
Em 13 salas, a unidade atende 267 crianças em tempo integral. Recentemente, a 
creche passou por uma reforma geral. Foi feita a recuperação do telhado, troca de 
portas e janelas, instalação de piso laminado nos berçários, substituição do piso 
da cozinha,reorganização de espaços internos, criação de uma sala multiuso, 
revitalização da quadra de esportes e do paisagismo. O Investimento foi de quase 
R$ 344 mil.

Creche Amiga 
da Amamentação 

 A pediatra Vanessa e o clínico geral Ricardo, em reunião 
com as famílias das crianças da Creche Joaquina Maria Peres, 
reforçaram o pedido para que as mães continuem integradas 
ao projeto “Creche Amiga da Amamentação”. O recado foi 
principalmente para os responsáveis dos pequenos de 4 meses 
a 1 ano e meio de idade. Pelo projeto, as mães amamentam o 
filho, na própria unidade, durante o horário em que estiverem 
disponíveis ou enviam seu leite em um recipiente adequado para 
que seja oferecido à criança.

Pequeno Príncipe pelo mundo

 O Pequeno Príncipe pelo Mundo foi desenvolvido, no 
ano passado, pela Professora de Artes Plásticas, Ana Paula, da 
Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche. 
O projeto envolveu duas turmas do 6º ano (61 e 62). Ana Paula 
Giron, que trabalha há 13 anos na rede de ensino, incentivou 
as crianças a produzirem desenhos e quadros em tecido, sobre 
o famoso personagem criado pelo escritor e aviador francês 
Antoine Saint-Exupéry. O projeto permitiu que os alunos 
conhecessem a história e a trajetória do autor do livro O 
Pequeno Príncipe.

Professora Ana Paula ajuda  a desenvolver a criatividade dos alunos.
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Profissionais Márcia Helena de Sousa e Ana Albuquerque estão à 
disposição.

Prefeito Cesar Souza e Secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 
recebem pais e crianças.

Visita na Creche Almirante Lucas


