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Planeta Música

No próximo dia 5 de 
junho, o projeto Amigos 
da Escola promove mais 
um Dia Temático. Nesta 
edição o programa inova e 
traz uma pauta única para 
todas as regiões do país, 
a “Educação Ambiental”.  
Em Santa Catarina, o tema 
será o lixo. Os alunos da 
Escola Básica Municipal 
Maria Conceição Nunes  
participarão do evento, 
na Escola Estadual Celso 
Ramos, realizando uma 
exposição de materiais 
recicláveis encontrados nos 
arredores e no interior da 
unidade do Rio Vermelho.
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No dia 26 de junho, 
o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb 
realizará um seminário 
estadual com o objetivo 
de conhecer e aprofundar 
a sistemática, socializar 
experiências e discutir o 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica no âmbito 
da sistemática dos recursos 
vinculados à educação. 
Entre os parceiros está a 
SME e a Undime (SC). O 
local ainda não foi definido.

Seminário 
debate Fundeb

Amigos da 
Escola

DIVULGAÇÃO SME

O Patrola, da RBS TV, 
esteve na Escola Básica 
Municipal Dilma Lúcia dos 
Santos, na Armação do 
Pântano do Sul. A equipe 
foi conferir o projeto Horta 
Viva. Na oportunidade 

conversou com a 
criançada, professora 
Suzana Pauli e com a 
Coordenação Geral do 
projeto, Sanlina Hulse. A 
matéria foi veiculada no 
dia 23/05.

Destaque no Patrola
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Neste sábado, dia 30, às 
16h, a Escola Básica Luiz 
Cândido da Luz (Vargem 
do Bom Jesus) será palco 
do primeiro concerto do 
projeto “Planeta Música”, 
patrocinado pelo Instituto 
Votorantim.

Para este projeto, as 
escolas contempladas 

serão as que ficam situadas 
em bairros mais distantes 
do centro da cidade, 
geralmente excluídas das 
programações culturais.

A próxima apresentação 
será dia 06/06 na Escola 
Intendente Aricomedes da 
Silva (Cachoeira do Bom 
Jesus).

Trajetória da EJA vira livro
Nesta quinta-feira (28/05), 

às 18h, acontecerá o 
lançamento do livro “Histórias 
e trajetórias de jovens e 
adult@s em busca de 
escolarização”, no auditório 
do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação 
(FAED), Udesc, no Bairro 
Itacorubi.

O livro reúne artigos de 
nove autores, resultantes de 
uma pesquisa desenvolvida 
entre 2006 e 2008. A 
gerente de Articulação 
Pedagógica Continuada 

da Secretaria de Educação 
de Florianópolis, Regina 
Bittencourt Souto, teve dois 
trabalhos publicados.

Vagas em Creche 
A nova unidade da SME, 

a Creche Monteiro Lobato 
(Carianos), iniciará o 
atendimento com crianças 
no dia 3 de junho. 

As inscrições estão 
abertas até o dia 29 de 

maio, às 17h. A divulgação 
das crianças classificadas 
será no dia 2 de junho

Neste mesmo dia a 
diretora Luciana de Araújo 
fará uma reunião com as 
famílias das crianças.

Projeto leva história da música às escolas da Capital 

A apresentadora do Patrola, Táta (ao fundo, de cabelo 
curto), com professores e alunos

Regina Bittencourt Souto

Vacine-se!
A Secretaria de Saúde do 

município está estimulando a 
vacinação contra a hepatite B 
nos menores de 20 anos.

A intenção é que as 
pessoas conheçam os 
fatores de risco, as formas de 

prevenção e a possibilidade 
da detecção precoce da 
doença.

O vírus causador da 
hepatite B é 100 vezes mais 
infectivo que o HIV e pode 
levar à morte.
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