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Políticas afirmativas
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DIVULGAÇÃO SME

A SME de Florianópolis 
vai criar até 2012 mais 2.460 
vagas em creches para 
crianças de zero a seis anos 
de idade. A proposta consta 
no Termo de Compromisso 
de Gestão para a área de 
educação, assinado no último 
dia 8 entre o Prefeito Dário 
Berger e o Secretário Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz.

Para atingir esse objetivo, 
serão construídas 11 novas 
unidades, sendo que três já 

estão em andamento nas 
localidades de Rio Vermelho, 
Carianos e  Jardim Atlântico. 
As outras edificações estarão 
situadas em Capoeiras, 
Tapera, Areias do Campeche, 
Cachoeira do Bom Jesus, 
Morro do Horácio, Estreito, 
Aterro da Baía Sul e  Vila 
Aparecida. Além disso, cinco 
creches serão ampliadas: 
Stella Maris, Irmão Celso, 
Dona Cota,  Orlandina 
Cordeiro e  o prédio da  Escola 
B Gentil Mathias da Silva, que 
será adaptado para creche. 
Atualmente, a SME comanda 

71 unidades de educação 
infantil, com atendimento a 
10.138 crianças. 

Escolas

Nos próximos anos serão 
construídas 5 novas escolas. 
Uma delas é a Gentil Mathias, 
em andamento, cuja unidade 
será a maior da rede de 
ensino com  capacidade 
para 1680 alunos. Outras 
unidades serão edificadas 

em Canasvieiras, Lagoa 
da Conceição, Ponta das 
Canas e  Ratones. No plano 
de ação constam ainda 
a  ampliação da Almirante 
Carvalhal, Antônio P. Apóstolo, 
João Alfredo Rohr, Albertina 
Madalena Dias e Luiz Cândido 
da Luz.

 Em paralelo, a PMF quer 
reforçar a política de educação 
integral, sendo que hoje 60% 
das crianças das Creches e 
Núcleos de Educação Infantil 
já estão nesse sistema, assim 
como 30% dos estudantes do 
Ensino Fundamental.

Compromisso de Gestão na área da Educação 
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Consta nas prioridades a 
implementação de políticas 
afirmativas, a exemplo de 
relações étnico-raciais e ensino 
de História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena. 

Outra tarefa é oferecer novos 
cursos de graduação e pós-
graduação na Universidade 
Aberta do Brasil, no Polo de 
Florianópolis. Uma ação prioritária 
é também a de consolidar 
a inclusão de conteúdos de 
prevenção e combate ao uso 
de drogas psicoativas lícitas e 
ilícitas, através de formação dos 
professores e campanhas de 
prevenção.

Escola Aberta
Ampliar o programa Escola 

Aberta à Cidadania é também 
tarefa para os próximos anos. 
Atualmente 13 estabelecimentos 
integram a iniciativa, que 
consiste em colocar à disposição 
da população as instalações 
e equipamentos das escolas 
municipais nos finais de semana, 
feriados e férias.

TOPAS
A SME conseguiu reduzir pela 

metade o índice de distorção de 
idade-série na rede de ensino. 
Conforme dados da Diretoria 
do Observatório da Educação, 
a situação deste ano passou 
de 13.9 %, registrados em 
2008, para 6.5% . A queda nos 
índices deve-se à implantação 
do programa Todos Podem 
Aprender Sempre, TOPAS, 
criado com o objetivo de atacar 
esse problema.

Saúde do Escolar
Implantar o Programa Saúde 

do Escolar, em parceria com 
Secretaria de Saúde,  em 
todas as Unidades Educativas 
da Rede Municipal de Ensino, 
até 2011, é outro desafio da 
Secretaria de Educação. Este 

programa dá atendimento 
integral aos alunos na área da 
saúde, através de avaliação 
oftalmológica, auditiva, avaliação 
nutricional, avaliação da saúde 
mental e avaliação da saúde 
bucal, entre outras medidas.

Prefeito Dário Berger 
e Secretário de 
Educação Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz

Creche Vargem 
Pequena e 
ginásio da Escola 
João Gonçalves 
Pinheiro

Programa Saúde 
do Escolar

Mais 2.460 vagas em creches



In
fo

rm
at

iv
o 

da
www.pmf.sc.gov.br/educaBoletim nº 97 – Florianópolis, 12 de Junho de 2009

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Diagramação: Karina Schovepper (estagiária) - karina.schovepper@gmail.com                                  Contato: (48) 3251-6124

Se
cre

ta
ria

 M
un

ici
pa

l d
e E

du
ca

çã
o d

e F
lor

ian
óp

oli
s

Ed
uc

aç
ão

1. Construir 11 novas 
Creches e ampliar 5 já existentes, 
até 2012, com o objetivo de 
aumentar o atendimento na 
Educação Infantil e reduzir a 
demanda por vaga.

2. Construir cinco novas 
escolas de Ensino Fundamental e 
ampliar 5 já existentes, até 2012, 
com o objetivo de aumentar o 
número de Unidades Educativas 
em tempo integral e atender a 
demanda.

3. Construir 8 quadras 
cobertas/ e ou ginásios de 
esportes nas escolas de Ensino 
Fundamental até 2012.

4. Promover reformulação 
curricular, para que todas as 
crianças sejam alfabetizadas até 
os oito anos.

5. Implementar 
gradativamente a política de 
educação integral na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental.

6. Aprimorar o atendimento 
das crianças, adolescentes e 
jovens com alguma deficiência.

7. Implantar 100% de 
Conselhos Escolares nas 
Unidades Educativas até 2012.

8. Articular junto a Câmara 
de Vereadores, a aprovação do 

Plano Municipal de Educação, 
ainda em 2009.

9. Aferir a qualidade do 
processo ensino aprendizagem, 
mediante avaliação interna e 
externa: Prova Floripa, Provinha 
Brasil e Prova Brasil.

10. Criar modelo participativo 
de avaliação na Rede Municipal 
de Ensino, através da Avaliação 
Institucional visando contemplar 
os princípios de qualidade 
pedagógica  e equidade social.

11. Implantar o Programa 
Saúde do Escolar em parceria 
com Secretaria de Saúde em 
todas as Unidades Educativas da 
Rede Municipal de Ensino, até 
2011.

12. Reorganizar a formação 
continuada dos Profissionais da 
Rede Municipal de Ensino.

13. Informatizar a Biblioteca 
Central e a das Unidades 
Educativas de Ensino 
Fundamental, até 2012.

14. Ampliar as ações 
administrativas no Portal do 
Governo Eletrônico, tais como: 
boletim escolar, concursos 
internos, gestão de pessoas e 
gestão escolar.

15. Promover a permanência 

e a conclusão dos estudos, dos 
alunos da Educação de Jovens 
e Adultos – EJA, objetivando a 
redução do analfabetismo no 
Município.

16. Ampliar o Programa 
Escola Aberta à Cidadania 
até 2011 para todas as 
Unidades Educativas de Ensino 
Fundamental.

17. Efetuar Concursos 
Públicos conforme demanda.

18. Envidar todos os esforços 
e ações para implementação de 
políticas afirmativas: Relações 
étnico-raciais, ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira, Africana 
e Indígena.

19. Implementar programa de 
formação para leitura e aquisição 
de acervo nas comunidades, até 
2010.

20. Transformar Laboratórios 
de Ciências e Informática das 
Unidades Educativas, em centros 
de ensino e pesquisa, até 2012.

21. Descentralizar os recursos 
financeiros para as Unidades 
Educativas, através de repasse 
direto para as Associações de 
Pais e Professores – APP’s ou 
Conselhos Escolares, ainda em 
2009.

22. Ampliar as atividades da 
Escola do Mar a todas as Redes 
de Ensino do Município, até 2010.

23. Criar Fundo Municipal de 
Educação, até 2011.

24. Consolidar a inclusão 
de conteúdos de prevenção 
e combate ao uso de drogas 
psicoativas lícitas e ilícitas, 
através de formação dos 
professores e campanhas de 
prevenção.

25. Criar sistema de 
verificação do investimento aluno 
por escola, até 2010.

26. Ampliar o atendimento e 
as atividades do Programa de 
Saúde e Bem-Estar do Servidor – 
PROSABES.

27. Dar continuidade na 
Implantação do Programa Gestar 
II, em parceria com o MEC/
FNDE.

28. Dar continuidade ao 
cumprimento das metas do 
“Compromisso Todos Pela 
Educação” do MEC.

29. Cumprir na íntegra o 
Termo de Ajuste de Conduta com 
o Ministério Público, até o final de 
2009.

30. Articular a oferta de 
novos cursos de graduação e 

pós-graduação na Universidade 
Aberta do Brasil – UAB.

31. Manter a Ouvidoria da 
Educação, como órgão de 
transparência e ajuda na solução 
de problemas.

32. Aprimorar as ações de 
Mediação, visando a solução de 
conflitos.

33. Dar continuidade nas 
ações de Educação para 
Sustentabilidade no Município, 
tais como: Eco-Festival, Eco-
Escola, Agenda 21, Fórum 
Municipal do Meio Ambiente).

34. Ampliar o serviço de 
atendimento sobre a Língua 
Portuguesa – SALP.

35. Aderir a Marcha Mundial 
pela Paz e não violência.

36. Reduzir a distorção idade-
série, através do Programa Todos 
Podem Aprender Sempre – 
TOPAS.

37. Inserir novos cardápios no 
Programa de Alimentação Escolar 
da Rede Municipal de Ensino.

38. Garantir a concessão do 
Transporte Escolar Gratuito aos 
alunos do Ensino Fundamental 
e da Educação de Jovens e 
Adultos, conforme legislação 
vigente. 

Ações prioritárias da Educação 2009-2012

Estágio Probatório
A reunião de esclarecimentos 

sobre o processo de avaliação 
dos servidores em período de 
estágio probatório acontecerá 
na quarta-feira (17/06), às 
19h, no Auditório do Centro 

de Educação Continuada. 
Servidores efetivos (civil e 
magistério) da SME, admitidos 
a partir do mês de agosto 
do ano de 2008, estão 
convidados.

Poliomielite
A Campanha de Vacinação 

contra a Poliomielite começa 
nesta segunda-feira (15/06) e 
vai até 26 de junho. Crianças 

de zero a quatro anos das 
creches municipais de 
Florianópolis receberão a 
vacina. 

Idoso
De 15 a 19 de junho 

acontece a Semana 
Municipal de Mobilização 
e Sensibilização sobre a 
Violência Contra a Pessoa 
Idosa. Entre as atrações, 
caminhada de mobilização 
no dia 15, às 14h, na Praça 
da Alfândega e workshop 
no auditório do SENAC 
(Prainha), no dia 18, das 
14h às 17h.

Dinheiro das APP’s
A liberação dos 

recursos das APP’s já 
começou. No último dia 
8, os representantes 
da EBM Anísio Teixeira 
e Creche Santa 
Terezinha do Menino 
Jesus receberam a 
verba do Programa 
de Descentralização 

Financeira. Este ano o 
dinheiro será repassado 
em 3 parcelas de R$ 
107.448,00 para o ensino 
fundamental, totalizando 
R$ 322.344,00 e 
três parcelas de R$ 
100.256,00 para o ensino 
infantil, totalizando R$ 
300.768,00.


