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Guardiões da Energia

A reunião de 
esclarecimento sobre o 
processo de avaliação 
dos servidores admitidos 
em Caráter Temporário 
aconteceu na terça-feira, dia 
23, no auditório do Centro 
de Educação Continuada, 
na Rua Ferreira Lima, 82, 
Centro.
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Foram apresentados aos 
professores os equipamentos 
de amplificação vocal, 
microfones e caixas 
amplificadas, adquiridos pela 
SME. 

Os equipamentos estão 
sendo utilizados em sala 
de aula pelos profissionais 
que apresentam problema 
de voz, e que têm 
acompanhamento pelo 
setor de fonoaudiologia do 
PROSABES. 

Voz

Temporários

DIVULGAÇÃO SME
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Alunos de 5ª e 7ª séries 

da Escola João Gonçalves 
Pinheiro, no Rio Tavares, 
participam do projeto 
Guardiões da Energia, 
implantado em 2008 pela 
professora de Ciências, 
Elaine Seiffert.

A professora monitora as 
contas de luz dos alunos e os 
conscientiza da importância 

de preservar o meio 
ambiente. A cada semana, 
um aluno é voluntário para 
ser o guardião de energia 
da sala, sendo responsável 
por apagar as luzes e os 
ventiladores.

No ano passado, a turma 
que mais economizou energia 
visitou as instalações da 
Casa Eficiente, na Eletrosul.

Horta Escolar
A SME já deu início ao 

curso “Educando com a Horta 
Escolar” com a apresentação 
do projeto aos professores 
participantes. A partir do dia 29 
de junho, haverá formações em 
Educação e Nutrição no Centro 
de Educação Continuada, na 

Rua Ferreira Lima, 82, Centro. 
As formações em Meio 

Ambiente, agendadas para 13 
e 14 de julho, vão acontecer 
no Centro de Treinamento da 
Epagri (CETRE), na Rodovia 
Admar Gonzaga, 1188, 
Itacorubi.

Alunos da 5ª série visitam Casa Eficiente.

Obras vão garantir a acessibilidade e a sustentabilidade.

A Secretaria Municipal 
de Educação, em gestão 
compartilhada com a 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social e 
Juventude e o Governo 
Federal, realizou no dia 17 de 
junho a certificação de 103 
estudantes que participaram 
do Programa PROJOVEM, 
concluído em 2008.

Os estudantes receberam 
dois certificados. Um 
relacionado à elevação 
da escolaridade e outro à 
qualificação profissional.

PROJOVEM

A Associação dos 
Orientadores Educacionais 
do Estado de Santa Catarina 
(AOESC) e a Organização 
Mundial para Educação 
Pré-Escolar (OMEP-SC) 
realizarão, nos dias 29 e 
30 de junho, no Auditório 
Antonieta de Barros, na 
Assembléia Legislativa, em 

Florianópolis, o II Seminário 
Estadual de Educação Básica 
e o XVIII Seminário dos 
Orientadores Educacionais de 
Santa Catarina. O tema será 
“Educação: Cultura de Paz - 
Expressão de Justiça Social e 
Mudanças Pessoais”.

Maiores Informações: (48) 
3223-0880 ou (48) 9962-7185.

Seminário de Educação

Termina nesta sexta-
feira, 26, as inscrições para 
o Edital de Aquisição de 
Livros (COCALI). Promovido 
pela Fundação Catarinense 
de Cultura (FCC), o edital 
vai selecionar e adquirir 
até dez obras de autores 

catarinenses. Cada obra 
selecionada terá 300 
exemplares comprados e 
distribuídos para bibliotecas 
públicas municipais.

Mais informações: (48) 
3953-2396 ou cocali@fcc.gov.
br. 

Seleção de livros
O Censo Escolar da 

Educação Básica 2009 
(Educacenso) já está aberto. 
Os dados deverão ser 
enviados até 31 de agosto pelo 
site: www.inep.gov.br.

Os dados do Educacenso 
servem como base de 

cálculo para o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) e para a 
execução de programas na 
área da educação. 

Os resultados serão 
divulgados até o final de 
novembro. 

Educacenso 2009

A SME já iniciou as obras de 
ampliação e reforma da Escola 
Desdobrada Osvaldo Galupo, no 
Morro do Horácio. Para garantir 
a acessibilidade, a escola 
contará com elevador, rampas 
de acesso, banheiros adaptados 
e piso tátil por toda a unidade. 

Além disso, visando a 
sustentabilidade, a escola terá 

aproveitamento da luz natural, 
utilização de águas pluviais, 
utilização de aquecimento 
solar para os chuveiros, vasos 
sanitários com descarga 
controlada, ventilação natural e 
sombreamento dos ambientes 
de maior permanência.

O valor da obra é de R$ 
2.732.665,28.

De olho na infraestrutura


