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O Museu Victor Meirelles 
desenvolve projetos educati-
vos que procuram aproximar o 
público  do Museu.

O projeto “Vivendo Victor 
Meirelles” é desenvolvido em 
escolas, centros culturais e 
Secretarias do Estado e de 
Municípios de Santa Catari-
na, e tem como principal meta 
divulgar a obra do pintor. São 
distribuídos kits com materiais 
educativos sobre Victor Mei-
relles e o Museu. Já no projeto 
“Museu vai à Escola/Escola 

vai ao Museu”, é oferecido as-
sessoramento aos educado-
res das escolas participantes. 
O objetivo é ampliar o conheci-
mento sobre Arte e Patrimônio 
Cultural e incentivar o hábito 
de frequentar museus.

Outro projeto é o “Victor 
Meirelles em Jogo”, que 
procura motivar pessoas de 
todas as idades a apreciar 
obras de arte e criar relações 
entre diferentes tempos e lin-
guagens, de modo atraente, 
por meio de jogos.

O município de 
Florianópolis registrou uma 
diminuição significativa na 
taxa de abandono escolar. 
De acordo com levantamento 
da SME, apenas 0,45% dos 
estudantes da rede de ensino 
deixaram os estudos em 2008 
– este índice era de 1,18% em 
2006.

Há escolas em que o 
índice chegou a zero. 
Exemplos são as escolas 
básicas Luiz Cândido da Luz, 

Brigadeiro Eduardo Gomes e 
Osmar Cunha.

A permanência dos 
alunos na escola deve-
se ao investimento da 
SME em programas que 
incentivam o aprendizado 
e ao comprometimento 
dos educadores. Entre os 
programas, o Apoio Escolar 
e o programa Educação 
Integral, que engloba os 
projetos: Bombeiro Mirim, 
TOPAS, entre outros.

Mais alunos nas escolas
A história de Cláudio Alvim 

Barbosa, o poeta Zininho, 
autor do hino de Florianópolis, 
poderá ser revista no 
documentário “Um Manezinho 
de Apelido Zininho”, lançado 
na última semana na Casa da 
Memória. 

Uma parceria entre a 
Câmara de Vereadores, 
SME e Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes 
vai viabilizar a reprodução e 
distribuição do documentário, 
produzido pela TV Câmara, 
para escolas públicas de 
Florianópolis e bibliotecas 
municipais do estado.
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Programas diminuiram abandono escolar

Boas Parcerias
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Natação é uma das atividades desenvolvidas pela creche

Museu Victor Meirelles

A 2ª Semana da 
Alfabetização e Educação 
de Jovens e Adultos será 
realizada de 5 a 9 de outubro, 
no Centro de Educação 
Continuada da SME.

O principal objetivo é 
promover a socialização e a 
integração de ações, na área 
da alfabetização, realizadas 
pelas diferentes instituições 
públicas ou de organizações não 
governamentais, possibilitando 
reflexões sobre as políticas 
oferecidas no município de 

Florianópolis.
Exposição de trabalhos, ciclo 

de debates, mesas redondas 
e relatos de experiências são 
algumas das atividades que 
serão desenvolvidas durante a 
Semana.

A Educação de Jovens e 
Adultos, a EJA, atende alunos 
que não puderam frequentar a 
escola na idade recomendada. 
Conforme a Constituição 
Brasileira, a educação é um 
direito de todos, não importando 
a faixa etária.

2ª Semana da Alfabetização
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As escolas de ensino funda-
mental de todo o país agora 
são obrigadas a executar uma 
vez por semana o Hino Na-
cional. A lei foi sancionada na 
última segunda-feira pelo presi-
dente interino, José Alencar.

A lei não prevê data e horário 
para a execução do hino, fican-
do a critério das instituições de 
ensino.

Hino Nacional 
Obrigatório

A entrega dos trabalhos do 
concurso de desenho “Eu e 
o Mar”, uma parceria entre 
a SME e o IGEOF, pode ser 
realizada até o dia 6 de outubro 
através do malote ou no prédio 
da Secretaria de Educação. 

Podem participar alunos de 
1º ano a 8ª série com frases 
e desenho. Os interessados 
devem procurar o regulamento 
na secretaria da sua escola.

Concurso

A Prefeitura Municipal de 
Florianópolis assumiu, em 
janeiro deste ano, a Creche 
Irmã Sheilla, e atende 
atualmente 76 crianças em 
período integral.

Com o princípio “À 
Qualidade de Nossas Ações 
Demandam em Acolher a 
Diversidade”, a creche tem 
como meta respeitar o jeito 
de ser de cada individuo. 

Para que esse princípio 
faça parte da educação das 
crianças, são desenvolvidas 
algumas atividades. Uma 
parceria com a academia 
Sotália oferece diferentes 
vivências. As crianças 
podem fazer, além de 
natação e artes marciais, 
a oficina de capoeira, 
realizada uma vez por 
semana na unidade. 


