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EJA no projeto Prefeitura nos 
Bairros

No último sábado (17), na comunidade do arvoredo, nos Ingleses, a EJA, Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos, começou a participar do projeto Prefeitura nos Bairros. Prestou esclarecimentos de como a po-
pulação pode se alfabetizar e concluir o ensino fundamental. A atividade buscou identifi car a necessidade 
de implantação de novas turmas e também divulgar os programas A Hora é Agora e Círculo da Leitura e 
Escrita.

De segunda a sexta-feira o projeto oferece aulas do 1º ano à 8ª série, em dez Núcleos que contam com 
equipe completa de professores e toda a infraestrutura de escolas básicas. Há ainda cinco Pólos Avança-
dos, que atendem números menores de alunos.

A cada edição do projeto Prefeitura nos Bairros haverá representantes da Secretaria Municipal de Edu-
cação e coordenadores dos Núcleos da EJA que estarão à disposição da comunidade para informações.

Professores da Creche Municipal Waldemar da Silva Filho, na Trindade, 
realizaram uma reunião pedagógica para estimular os pro� ssionais a prepa-
rem espaços diversi� cados para as crianças. O objetivo é o de proporcionar 
diferentes opções de brincadeiras e percepções, promovendo a aprendizagem.

Com a participação de Arlete Costa, professora da Udesc, foi discutida a 
importância da organização dos ambientes. Na sala onde ocorreu a reunião 
foram montados espaços temáticos, delimitados por cortinas de diferentes 
cores. Houve o da música, dos livros e almofadas, e o da casinha, formado por 
fogões criados pelos pequenos, caminhas, bonecas e outros brinquedos. Ao 
som do violão do diretor Luciano Gonzaga Galvão, e canto do auxiliar de sala, 
Gilberto Souza, os funcionários foram recepcionados.

Profi ssionais da rede recebem 
Prêmio IGK

O projeto intitulado “Guerreiros 
Contra a Dengue” rendeu à bibliote-
cária Raquel Pacheco e a professora 
Cristine Sartorato da Silveira, da Es-
cola Básica Municipal José do Valle 
Pereira, no Bairro João Paulo, o tro-
féu Ação Educadora. A honraria foi 
entregue pelo Instituto Guga Kuer-
ten através da 11ª edição do Prêmio 
IGK – A Grande Jogada Social, que 
reconheceu ações de educação, res-
ponsabilidade ambiental e matérias 
jornalísticas.

Os alunos do 5º ano da unidade de ensino produziram uma cartilha de 
prevenção e cuidados a respeito da Dengue e construíram armadilhas, 
para o mosquito, feitas com garrafas pet. No bairro, os estudantes reali-
zaram saídas para identifi car focos do inseto. 

Casa na árvore 
faz sucesso em 

Núcleo de 
Educação 
Infantil

A criançada do Núcleo de Educação Infantil Santo Antônio de Pádua, 
no bairro João Paulo, se surpreendeu com um novo equipamento na área 
do parquinho: uma casa na árvore. O brinquedo foi construído através de 
arrecadações feitas na comunidade por meio de festas juninas, festas da 
família, rifas e bingos. 

O objetivo da implantação da casa foi inovar o espaço infantil e qualifi -
car o parque, dando mais oportunidade para as crianças inventarem novos 
jogos. 
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As unidades atendem pessoas do 1º 
ano à 8ª série do ensino fundamental.

O brinquedo foi construído para 
inovar o espaço do parque.

Raquel, Guga e Cristiane.

Foram montados espaços tematicos para proporcionar 
diferentes opções de brincadeiras.

A importância do espaço diversifi cado para as crianças

O diretor Luciano Gonzaga e o 
auxiliar de sala Gilberto Souza.
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O decreto que dita as normas para a eleição de diretores na rede municipal de ensino de Florianópo-
lis este ano já foi assinado pelo prefeito. O documento estabelece as regras para o processo eleitoral que 
vai acontecer em 30 de novembro. Os eleitos terão mandato de três anos: de janeiro de 2014 a janeiro 
de 2017. O colégio eleitoral vai reunir mais de 34 mil pessoas.

 Participarão da eleição 85 unidades da educação infantil e 37 escolas do ensino fundamental. Po-
dem votar aproximadamente 21 mil pais, 4 mil 500 profi ssionais da educação - entre professores e 
funcionários - e 9 mil alunos do quinto ano à oitava série.

Para ser candidato, alguns requisitos são necessários: o interessado deve ser membro efetivo do 
magistério ou membro efetivo do quadro civil nos cargos de auxiliar de sala e bibliotecário, ter sido 
admitido em caráter temporário no quadro do magistério ou ser ocupante do cargo em comissão de 
diretor de unidade educativa e secretário de escola básica, além de participar de um curso de 40 horas.

Eleições democráticas

CALENDÁRIO DE INAUGURAÇÕES 
Data Horário Evento Unidade Educativa

05/09 (quinta-feira) 10h às 11h Inauguração das obras de fi nalização da reforma
Creche Diamantina Bertolina da Conceição
Diretora: Aurea Juliana Nunes Silva

05/09 (quinta-feira) 16h às 17h Inauguração das obras de � nalização da reforma
NEI Coqueiros
Diretora: Simoni Schnaider Rodriques

06/09 (sexta-feira) 16h às 17h Inauguração das obras de � nalização da reforma
NEI Maria Salomé dos Santos
Diretora: Verônica Naima da Silva

13/09 (sexta-feira) 14h às 15h30min Inauguração das obras de � nalização da reforma
NEI Canto da Lagoa
Diretora: Solange Aparecida de Souza Nunes

13/09 (sexta-feira) 16h às 17h Inauguração das obras de � nalização da reforma
Escola Desdobrada João Francisco Garcez
Diretora: Vivianny Coelho Raupp

Cássia (Diretora do Nei São João Batista), Sandra 
(Supervisora do NEI Colonia Z11) e Carla (Diretora 
do NEI Colonia Z11). As diretoras foram eleitas na 
gestão de 2011 a 2013.
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Seminário de Práticas de Estágio
A Gerência de Formação Permanente da Secretaria de Educação de Florianópolis promove 

nesta quinta (22) e sexta-feira (23) o 2º Seminário de Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na 
Rede Municipal de Ensino. O evento ocorrerá no Auditório do Centro de Educação Continuada 
da SME.

O objetivo principal é socializar e avaliar as ações de estágio, pesquisa e extensão, assim como 
fortalecer as parcerias estabelecidas com as instituições de ensino superior. As inscrições poderão 
ser feitas por meio do site: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/, no link “Formação Permanente”. 

No decorrer do evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a relatos de experiência 
de estágio, pesquisa e extensão de diversas unidades educativas.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Formação Permanente, está 
oferecendo o curso de Gestão Educacional. Os candidatos ao cargo de Diretor de Unidade Edu-
cativa devem participar e concluir a formação com início previsto para o dia 03 de setembro. 

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (23/08) pelo site http://portal.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa/. De acordo com o Decreto municipal nº 11.951/13, a formação é obrigatória 
aos interessados em assumir a direção de unidades educativas.

A carga horária da formação é de 40 horas, distribuídas em 6 semanas. Haverá momentos 
presenciais obrigatórios que acontecerão nos dias 03 de setembro e 15 de outubro, das 18h30min 
às 21h30min. Seis horas são presenciais e 34 na modalidade a distância. 

O curso abordará temas, como: os princípios de gestão democrática; natureza da gestão es-
colar; métodos e técnicas de gestão escolar democrática; e autonomia escolar.

Mais informações entrar em contato pelos telefones: 2106-5922 e 2106-5923 e pelo email 
formacaopermanente@gmail.com.

Curso de Gestão Educacional

EducaçãoInformativo da

O evento acontecerá no auditório do Centro de Educação 
Continuada da SME.
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A formação é obrigatória aos interessados em 
assumir a direção de unidades educativas.


