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Dissertação sobre a EJA

A Secretaria Municipal de 
Educação realizou quarta-
feira, dia 17, a abertura 
do evento Formação dos 
Profissionais da Educação 
Infantil da Rede Conveniada, 
no auditório Antonieta de 
Barros, na Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina.

Até novembro acontecem 
uma série de atividades: 
reuniões pedagógicas, 
oficinas e mostras educativas.
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A 8ª Mostra de Cinema 
Infantil de Florianópolis está 
com as inscrições abertas 
para o agendamento de 
escolas interessadas em 
participar do evento. A 
marcação de visitas pode ser 
feita pelo (48) 3234-7407 ou 
pelo e-mail: agendamento@
mostradecinemainfantil.com.
br . 

Este ano, a Mostra será no 
Teatro Pedro Ivo Campos, na 
SC-401, de 26 de junho a 12 
de julho.

Cinema Infantil

Formação

DIVULGAÇÃO SME

O Planeta Música terá 
terceira edição no dia 27 
de junho, às 15h. Para 
este concerto, a unidade 
escolhida foi a Escola 
Básica Dilma Lúcia dos 

Santos (Armação do 
Pântano do Sul).

O projeto é patrocinado 
pelo Instituto Votorantim, 
com apoio da SME através 
do Escola Aberta.

Planeta Música
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Murilo Genazio 

Magalhães, professor 
da Educação de 
Jovens e Adultos da 
SME, defendeu no 
dia 15 de junho, na 
UFSC, a dissertação 
de mestrado, intitulada 

“Jovens egressos da  
Educação de Jovens e 
Adultos: Conhecimento, 
Socialização e 
Sociabilidade”. 

A pesquisa foi 
realizada nos núcleos da 
EJA da Capital.

Corrida pela Paz
As inscrições para a Corrida 

pela Paz vão até o dia 22 de 
junho e podem ser feitas pelo 
site www.x3floripa.com.br. 

O evento será realizado no 
dia 27 de junho com saída do 
Trapiche da Beira Mar Norte, 
às 9h.

O percurso é de 8 Km 
e haverá premiações de 
medalhas e camisetas, além 
de 10 mil reais distribuídos aos 
vencedores.

Mais informações pelos 
telefones (48) 9924-1978 e (48) 
3266-2137.  

Escola do Mar

Murilo Genazio Magalhães, professor da EJA

Projeto leva música erudita às escolas da Capital

Nesta semana, a cidade do 
Rio de Janeiro abrigará 150 
profissionais do Brasil e da 
América Latina para discutir 
questões relacionadas ao 
desenvolvimento na primeira 
infância. 

A SME será representada 
pela Diretora da Educação 
Infantil, Sônia Cristina de Lima 
Fernandes.

Infância

Num esforço conjunto entre 
PMF e Governo Federal, a SME 
está realizando intervenções 
para garantir a acessibilidade 
nas unidades educativas.

Na Escola Antônio Paschoal 
Apóstolo, houve a instalação 
de um elevador e na Beatriz 

de Souza Brito está sendo 
construído um novo acesso 
com rampa. 

Na Escola Almirante 
Carvalhal há a construção de 
um banheiro adaptado e na 
Adotiva Liberato Valetim foi feita 
a colocação de piso tátil.

Recentemente foram criados 
os Conselhos Escolares do NEI 
Carianos e da Creche Franklin 
Cascaes.

A SME alerta que é 
necessária a participação 
de toda a comunidade para 
a implantação de outros 

Conselhos.
Entre os objetivos estão 

zelar pela manutenção das 
escolas, NEI’s e creches e fazer 
o monitoramento das ações e 
metas do compromisso Todos 
pela Educação. Sua escola já 
tem Conselho Escolar?

Conselhos Escolares

De olho na infraestrutura

Confira as saídas de estudo da Escola do Mar para o mês 
de junho pelo telefone (48) 3369-7185.

Acontece neste domingo, 
21, o Circuito Caixa de 
Maratoninha. As inscrições 
encerram nesta sexta-feira, 
19, e podem ser feitas nas 
agências da Caixa da Grande 
Florianópolis. O custo é de R$ 
10,00 mais um tênis usado.

As provas acontecem na 
Avenida Beira Mar Norte.

Os competidores serão 
divididos em quatro categorias: 
de 6 a 8 anos, de 9 e 10 anos, 
11 e 12 anos e categoria 
especial.

Informações (48) 3722-5050.

Maratoninha


