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EducaçãoInformativo da

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis

Estão abertas até o dia 24 de maio as inscrições para o curso Rá-
dio na Escola, promovido pelo Núcleo de Tecnologia Municipal. O 
evento ocorrerá no Centro de Formação Continuada e é destina-
do aos profissionais da educação infantil e fundamental. O curso 
inicia dia 25 de maio e será ministrado no período noturno, das 
18h30min as 21h30min. As inscrições podem ser feitas no site 
da educação www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ . A formação 
acontecerá todas as quartas-feiras, com término no dia 06 de julho.

Os educadores debaterão a aprendizagem e cultura digital, ra-
diojornalismo, estilos de locução, características da linguagem ra-
diofônica, gêneros textuais e a história do rádio. Os profissionais 
vão aprender a criar uma rádio escolar e fazer publicações e pod-
cast. Faz parte do curso também o planejamento, gravação e edi-
ção de programas com o editor de áudio Audacity.
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No próximo dia 25 de Maio acontece 
o Dia do Desafio. O evento é mundial, e 
tem o objetivo de incentivar a prática re-
gular de atividades físicas. Duas cidades 
de diferentes partes do mundo compe-
tem entre si durante um dia todo; ganha 
aquela que registrar o maior percentual 
da população, realizando alguma ativi-
dade física por pelo menos 15 minutos. 

Este ano, Florianópolis vai competir com a cidade Mexicana de Vera-Cruz, que possui uma 
população de 560 mil habitantes. Em 2010, 20 países entraram na competição e 3.505 cidades 
participaram. O Dia do Desafio é promovido mundialmente pela TAFISA (The Association dos 
International Sport for All) e no Brasil a coordenação é do SESC/SP.

 

Representantes do Gabinete da SME, da Diretoria de Educação Continua-
da e do SESC, reuniram-se recentemente para debater os resultados da Se-
mana Municipal do Livro Infantil de 2011. 

O técnico de cultura Afonso Nilson de Souza, do SESC, destacou a impor-
tante contribuição dos motoristas da SME Alexando Cotizias, GIlmar Gui-
marães, Gilson Cerino, Amilton Duarte, Enedino Silveira,  Isaias Silva, Odair 
Pereira, Valmir Freitas  para as apresentações artístico-culturais. “Eles não só 
providenciaram o traslado dos artistas como acompanharam os grupos de 
forma prestativa, solícita e principalmente com alegria e bom humor”, citou. 

A recepção pelos profissionais e crianças também foi ressaltada. Nesse 
sentido, Afonso parabenizou algumas unidades, como: Maria Tomazia Coe-
lho, Mâncio Costa, Luiz Cândido da Luz, João Alfredo Rohr, Intendente Ari-
comedes da Silva (EBIAS), Osmar Cunha, Albertina Madalena, José Jacinto 
Cardoso, Marcolino José de Lima, Dilma Lúcia, Desdobrada Jurerê e Praia do 
Forte. 

A SME agradece a todos os que participaram, com empenho e dedicação, 
na realização desse evento, atuando como agentes motivadores na forma-
ção de jovens leitores. 

Educação avalia a Semana do 
Livro Infantil 

Dia do desafio 2011

Festival de Cinema 
invade a EJA

 
   Os alunos da EJA Centro se reuniram no último dia 13 para 
assistir a diversos curtas metragens com qualidade de cine-
ma. A exibição aconteceu na Escola Silveira de Souza.  

Os curtas fazem parte do projeto Tour Film Brazil, um 
festival internacional de filmes que mostra os principais 
pontos turísticos do mundo. A segunda edição do projeto 
foi realizada em Florianópolis, em parceria com a prefei-
tura.
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NTM promove curso de rádio na escola

Divulgação/SESC




