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O Professor Charles 
Schnorr, assessor pedagógico 
do DEF, participou da 
2ª Reunião Regional de 
Mecanismos Internacionais de 
Assistência Humanitária. 

O evento ocorreu entre 
os dias 2 e 4 de setembro. 
Participaram representantes 
de aproximadamente 30 
países e diversos estados 
brasileiros. O objetivo foi 
discutir a prevenção e 
coordenação de possíveis 
mecanismos para redução 

de risco de desastres e 
prestação eficiente de 
assistência humanitária em 
âmbito regional.

A SME, juntamente com 
os bombeiros comunitários 
e militares, capacita 200 
professores por semestre 
para prestar o primeiro 
atendimento em situações de 
emergência, além de formar 
mais de 1500 crianças em 
projetos preventivos como 
Bombeiro Mirim e Proerd/
PMSC. 

A Fundação Municipal 
de Esportes convida todas 
as Unidades de Ensino a 
formarem equipes de alunos 
para participar da Olimpíada 
Estudantil de Florianópolis 
2009. As inscrições por 
modalidade podem ser feitas 
até o dia 22 de setembro, na 
sede da FME, das 13h às 
19h, para as categorias sub 
13 e sub 16.

O pedido de inscrição, a 
ficha de relação nominal, 

o regulamento geral e as 
demais instruções estão 
no site da FME, www.pmf.
sc.gov.br/portal/esportes. 
As relações nominais 
deverão ser entregues até 
o Congresso Técnico, que 
acontecerá no dia 30 de 
setembro, com horário e local 
a serem divulgados.

Mais informações pelo 
telefone 3228-6000 ou no 
endereço fmetecnica@gmail.
com, ou pelo site. 

Olimpíada Estudantil
A Prefeitura de Florianópo-

lis está contratando profes-
sores substitutos em serviço 
de caráter temporário para o 
magistério público municipal. 
Serão aceitas inscrições nas 
áreas de Artes Cênicas, Ar-
tes Plásticas e Música, bem 
como haverá reserva técnica 
para a área de Português e 
Inglês.

Mais informações pelos te-
lefones (48) 3251-6111e (48) 
3251-6113.

Substitutos
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Inscrições para a Olímpiada Estudantil vão até 22/09

Portas Abertas
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Trabalho aproxima familiares das atividades da creche

Assistência Humanitária

Cerca de 70 educadores de 
todo Brasil se reuniram em Bra-
sília para participar do curso de 
capacitação para atuar no proje-
to piloto “Aluno Integrado”.

O projeto, que é uma iniciativa 
do SEED/MEC e está em fase 
de implementação, visa promo-
ver a participação do aluno no 
ambiente escolar por meio de 
formação em mídias e tecno-
logias na educação. O projeto 
será desenvolvido com alunos e 
professores de escolas públicas 
estaduais e municipais.

Durante o curso, dois repre-

sentantes de cada estado, SED 
(estados) e UNDIME (municí-
pios), conheceram a nova plata-
forma E-PROINFO que está em 
fase de ajustes finais.

A plataforma conta com re-
cursos de áudio, vídeo, sala de 
bate-papo e fóruns. A SME fará 
parte do projeto piloto junto a 
outros municípios de Santa Ca-
tarina. O NTE municipal/Fpolis 
coordenará parte do desenvol-
vimento da formação, indicado 
pela UNDIME.

O curso inicia entre 22 e 27 de 
setembro.

Aluno Integrado

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiárias: Karina Schovepper (karina.schovepper@gmail.com) - Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com)                   Contato: 3251-6124

O Planeta Música, projeto 
que realiza concertos de mú-
sica erudita com finalidades 
didáticas em escolas partici-
pantes do “Programa Escola 
Aberta para a Cidadania” do 
município de Florianópolis, 
está com datas agendadas 
até novembro. Confira: 

26/09 – 15h: Rio Vermelho 
24/10 – 15h: Lagoa da Con-

ceição 
07/11 – 15h: Barra da Lagoa
28/11 – 15h: Canasvieiras

Planeta Música

No dia 14 de setembro, das 
8h às 17h, inicia a segunda 
etapa do Dia Nacional de 
Vacinação contra a Pólio. A 
campanha havia sido adiada 
devido a pandemia de in-
fluenza A (H1N1). 

A vacina será disponibiliza-
da nos postos de saúde da 
Capital. 

Mais informações pelo (48) 
3239-1590.

Vacinação

 A Creche Joaquina Maria 
Peres, no Bairro Itacorubi, 
vem realizando ações que 
visam a uma aproximação 
entre as 130 famílias aten-
didas e a unidade educati-
va. 

No último mês de julho, 
as famílias participaram de 
uma reunião, onde foi apre-
sentado o trabalho feito com 

as crianças. Além disso, 
foram realizadas dinâmicas 
e expostas novas ideias. 

As reuniões são realiza-
das por turmas e é apresen-
tado um balanço do semes-
tre.

A próxima reunião será 
realizada ainda no mês de 
setembro. Mais informa-
ções: (48) 3334-2466.


