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Português mais fácil

Na quarta-feira (27/05), o 
prefeito Dário Berger assinou 
um decreto determinando a 
criação de uma força tarefa 
de prevenção e combate 
ao consumo de crack em 
Florianópolis. A SME está 
engajada no processo. A ideia 
é fazer um diagnóstico do 
uso do crack no município, 
levantando os dados dos 
usuários.
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A Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite 
acontecerá de 15 a 26 de 
junho. Crianças de zero a 
quatro anos das creches 
municipais de Florianópolis 
receberão a vacina. Mais 
informações (48) 3239-1590.

Poliomielite

Força tarefa

DIVULGAÇÃO SME

Para comemorar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
nesta sexta-feira (05/06), 
das 9h às 17h, a Escola 
Luiz Cândido da Luz, na 
Vargem do Bom Jesus, 
contará com uma série de 
atrações, como palestras, 
oficinas, apresentações de 
capoeira e exposição de 

fotos. 
As atividades fazem 

parte da programação da 
Semana do Meio Ambiente 
(SEMA), realizada pelo 
projeto Escola Aberta. No 
sábado, o evento ecológico 
será realizado na Escola 
Aricomedes da Silva, na 
Cachoeira do Bom Jesus.

Semana do Meio Ambiente
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Para esclarecer dúvidas, 

a Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis 
disponibiliza, desde o 
último dia 1º, um Serviço de 
Atendimento sobre a Língua 
Portuguesa (SALP), incluindo 
o novo acordo ortográfico.

A pergunta ou texto deve 
ser enviado para o e-mail: 
portuguesonline@pmf.
sc.gov.br, não podendo 
exceder o limite de 250 
caracteres. A resposta será 
enviada no prazo máximo de 
48 horas.

Curso de Capacitação
O curso de especialização 

Arteduca, oferecido pelo 
programa de pós-graduação 
em Arte da Universidade de 
Brasília, está com inscrições 
abertas até 20 de junho. As 
atividades são desenvolvidas 

no ambiente virtual e 
destinadas à formação 
de professores para a 
implementação de projetos 
relacionados à arte e cultura. 
Inscrições e informações no 
site: www.arteduca.unb.br.

Seminário de Educação
A Associação dos 

Orientadores Educacionais 
do Estado de Santa Catarina 
(AOESC) e a Organização 
Mundial para Educação Pré-
Escolar estarão realizando, 
nos dias 29 e 30 de junho, 
o II Seminário Estadual de 

Educação Básica e o XVIII 
Seminário dos Orientadores 
Educacionais. O evento irá 
ocorrer no Auditório Antonieta 
de Barros, na Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina. 
Contatos: (48) 3223-0880 e 
(48) 9962-7185.

Heliete Schütz Millack é a responsável pelo projeto

Aulas de capoeira desenvolvidas pelo projeto Escola Aberta

No dia 27 de maio 
aconteceu a formação 
“Processos de Avaliação” 
para os professores de 
todos os núcleos da EJA. 
Ministrado pela professora 

Regina Bittencourt 
Souto, o encontro propôs 
uma reflexão sobre os 
instrumentos de avaliação 
praticados no curso da 
EJA.

Os novos cartões do 
convênio UNIMED já podem 
ser retirados pelo diretor da 
Unidade Educativa, mediante 
apresentação da relação 
dos servidores e respectivas 
matrículas. É só se deslocar 
até a sede do Arquivo 
Histórico, Praça XV, esquina 
com a Rua Tiradentes, Centro. 
Mais informações (48) 3228-
1696.

Cartões UNIMED

O telefone correto 

da Ouvidoria da 

SME é: 
(48) 3251-6130

Anote aí!Formação na EJA

De olho na infraestrutura
O NEI Barreira do 

Janga, no Saco Grande, 
foi totalmente reformado. 
Telhado, sanitários, cozinha 
e salas de aula receberam 
uma atenção especial. O piso 

cerâmico foi trocado e foram 
instalados piso tátil e rampas 
para garantir a acessibilidade. 
A obra custou R$ 417.225,00. 
A unidade atende mais de 
200 crianças.


