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A solicitação de Licença-

Prêmio, prevista no 
levantamento da Unidade 
Educativa e com início em 
21 de setembro, deverá ser 
encaminhada à Gerência de 
Articulação de Pessoal até o 
dia 7 de agosto.

 O formulário está disponível 
no site http://www.pmf.sc.gov.
br/educa/adm_escolar.htm.

Licença-Prêmio

O projeto de reciclagem 
digital, batizado de Rede 
Piá, vai chegar às escolas 
públicas municipais. A PMF, 
através das Secretarias de 
Educação e de Assistência 
Social, assinou o convênio 
na quarta-feira (15/07).

Caberá à SME a tarefa 
de transportar os caça–

níqueis do depósito do 
Ministério Público para o 
Núcleo Educacional do 
Senac, que terá a função 
de fazer as adaptações nos 
equipamentos. 

Há uma previsão dos 
computadores chegarem 
até as unidades escolares a 
partir de agosto. 

Fala professor
O “Fala professor”, que 

visa à socialização das 
práticas pedagógicas 
utilizadas no primeiro 
semestre nos Núcleos de 
Educação de Jovens e 
Adultos, aconteceu nesta 
terça-feira, 21, no auditório 

da ASSESC. Dentre os 
temas, destacaram-se “O 
Blog e sua Inserção nas 
Práticas Pedagógicas da 
EJA” e “A língua espanhola: 
Possibilidades e Desafios no 
Movimento Pedagógico da 
EJA”.

Neste sábado, dia 25, das 
9h às 15h, a Escola Básica 
Municipal Luiz Cândido da 
Luz, na Vargem do Bom Jesus, 
realiza o projeto Ação Social, 
com atividades de lazer e de 
orientação à população em 
diversas áreas. 

A unidade educativa conta 
com o apoio do Programa 
Escola Aberta, OAB Cidadã, 
Ações Sociais Amigos 
Solidários (ASAS) e Associação 
de Pais e Professores.

Ação Social

Promover uma alimentação 
de qualidade e a interação 
entre crianças, família e 
educadores. Estes são os 
principais objetivos do Projeto 
Refeitório, realizado no NEI 
Ponta do Morro, na Vargem do 
Bom Jesus.

Para o café da manhã e o 
lanche da tarde, as crianças 

e famílias são recebidas com 
uma mesa farta, tendo em vista 
uma alimentação equilibrada. 

O almoço e o jantar são 
servidos de forma que as 
crianças de diferentes turmas 
e idades façam as refeições 
juntas para estimular o convívio 
e as relações sociais.

Informações: 3266-8798.

Projeto Refeitório
O Ministério da Educação 

(MEC) disponibiliza no site 
http://provabrasil2009.inep.gov.
br, um ambiente virtual com 
todas as informações sobre a 
Prova Brasil. 

Estão disponíveis dois 
modelos de provas, vídeos, 
questões comentadas, tira-
dúvidas e espaços específicos 

para gestores, pais e 
professores.

A Prova Brasil 2009 será 
aplicada em todo o país, entre 
os dias 19 e 30 de outubro. 
Participam estudantes da 4ª 
série (5º ano) e da 8ª série (9º 
ano) do ensino fundamental 
das escolas com mais de 20 
alunos na série.

Prova Brasil

O cantor Gabriel 
o Pensador firmou 
parceria com o 
Secretário de 
Educação, Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, 
na terça-feira, 21. A 
proposta é de realizar 
palestras para os 
alunos da rede pública 
tendo como base o 
livro “Diário Noturno”, 
primeira publicação de 
Gabriel e que já está 

na segunda edição. 
A primeira palestra 
na rede municipal de 
ensino está marcada 
para o dia 27 de agosto.

Segundo Pinto da 
Luz, todo projeto que 
estimula o estudante a 
ler e a escrever é bem 
vindo. “As palestras 
serão um incentivo 
para os alunos da rede 
municipal”, afirma o 
Secretário.

Gabriel O Pensador

As inscrições para o 
processo seletivo do Curso 
de Extensão em Educação na 
Diversidade e Cidadania, na 
modalidade Semi-Presencial, 
por meio do sistema da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), estão abertas até o 
dia 31 de julho de 2009. As 
inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo http://
ead.ufsc.br/inscricao-nos-
cursos-de-extensao/. 

O curso iniciará em 14 de 
setembro. A carga horária é de 
240 horas, sendo que 78 serão 
presenciais.

Curso de extensão

Rapper carioca firmou parceria com a SME.

DIVULGAÇÃO SME

DIVULGAÇÃO SME

Computadores devem chegar às escolas em agosto.


