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O Programa Saúde e Bem 
Estar dos Servidores (PROSA-
BES) está com novas oficinas.

É oferecida yoga na Creche 
Joel Rogério de Freitas, terças 
e quintas-feiras, das 19h15min 
às 20h45min, e Pilates e Alon-
gamento no Centro de Educa-
ção Continuada, segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 9h. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail: prosabes@pmf.sc.gov.
br ou pelos telefones 2106-5905 
e 2106-5928.
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A Escola do Mar informa 
que, por orientação técnica 
da vigilância sanitária e 
seguindo as diretrizes da 
Secretaria Municipal de 
Educação, estão suspensas 
todas as saídas de barco 
programadas anteriormente. 
Assim que forem retomadas, 
serão providenciados novos 
agendamentos.

Para maiores informações 
entrar em contato com a Escola 
do Mar pelo telefone 3369-7185.

Escola do Mar

Oficinas
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Economia
A SME está reduzindo 

em 50% as impressoras 
de jato de tinta em todos 
os setores da Educação, 
por uma questão de 
economia.

Posteriormente, 
estes equipamentos 
serão substituídos por 

impressoras a laser. 
A sede administrativa da 

Educação e o Centro de 
Educação Continuada já 
aderiram à iniciativa. 

O próximo passo é 
estender essa medida 
para todas as unidades 
educativas.

Reforma na Creche Anna Spyrus Dimatos: preocupação com a acessibilidade

O Programa Saúde na Es-
cola/PSE está orientando as 
escolas da RME a realizarem a 
triagem visual, prioritariamen-
te, nas crianças do 1º ano do 
Ensino Fundamental, incluindo 
aquelas que não realizaram o 
teste de acuidade visual em 
2008.

Após a triagem, as crianças 
que necessitarem serão en-
caminhadas para consultas 
oftalmológicas e fornecimento 
de óculos a partir da segunda 
quinzena de setembro.

Triagem visual

A ampliação e reforma 
da Creche Anna Spyrus 
Dimatos, na Tapera, já está 
na etapa final.

A obra, executada pela 
empresa DR Engenheria 
Ltda, teve um investimento 
de R$ 763.127,98 e 
compreendeu a reforma 
geral de toda unidade, com 
destaque para o reparo da 

estrutura do telhado, além 
dos sanitários, cozinha e 
salas de aula. 

Todo o piso cerâmico 
foi trocado e, assim como 
nas demais unidades 
educativas, houve uma 
preocupação especial com 
a acessibilidade, com a 
instalação de piso tátil e 
rampas.

De olho na infraestrutura

Programa para celíacos
A SME criou em 2005 

um projeto de atendimento 
e inclusão dos alunos 
portadores de necessidades 
alimentares especiais, 
focado principalmente nos 
celíacos. 

A doença celíaca se 
caracteriza por uma reação 
alérgica a glutenina, 
presente em alguns cereais, 
como trigo, centeio e 
cevada. 

O objetivo do programa é 
fazer com que as crianças 
celíacas recebam uma 
alimentação adequada.

Para isso, a Secretaria 
disponibiliza, através do 
Programa de Alimentação 
Escolar, alimentos sem 
glúten a 18 unidades, 
beneficiando 21 alunos 
cadastrados.

Para cadastrar a criança 
no programa, a direção 
da Unidade Educativa 
deve entrar em contato 
com o Departamento de 
Alimentação Escolar para 
receber uma ficha que 
deverá ser preenchida 
pelos responsáveis pelas 
crianças.

Alunos têm alimentação equilibrada
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A Secretaria Municipal de 
Educação realizará o con-
curso “Salve sua Pele”, que 
pretende mostrar quais são 
os principais cuidados neces-
sários com o sol e também 
quais os seus benefícios. 
Poderão participar do concur-
so crianças de 5 a 10 anos, 

matriculadas na Rede Muni-
cipal.

Os melhores trabalhos se-
rão escolhidos no dia 28 de 
setembro e encaminhados à 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia. O 1º lugar recebe-
rá o prêmio de R$ 500,00. 

Informações: 2106-5927. 

Concurso

A Secretaria Municipal de Educação agradece o em-
penho e dedicação de todas as unidades educativas no 
cumprimento dos prazos na coleta de dados do Censo 
Escolar 2009.
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