
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
apresenta as propostas dos candidatos à prefeitura da cidade de 

Florianópolis no segundo turno das eleições de 2016 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Angela Amin PP 
 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/81051/240000016119/p
ropostas 
 

Florianópolis educada e talentosa: pretende valorizar os talentos da Cidade com a oferta             
de uma educação de qualidade visando à manutenção dos indicadores da educação            
básica. São indispensáveis ações com vistas a: (a) ampliação da infraestrutura física da             
rede de creches e escolas; (b) melhoria da qualidade do ensino; (c) ampliação da              
educação integral tanto das creches quanto da educação básica e, (d) adequação dos             
processos de gestão da Secretaria Municipal de Educação. Para tanto será preciso gerir             
os recursos já disponíveis para a educação decorrentes do Convênio com o BID, que já               
se encontram disponíveis para a realização de todas essas ações. No quesito            
infraestrutura, pretende-se aumentar a oferta de vagas nas creches, bem como a            
consolidação dos Centros de Inovação em Educação Básica (CIEBs) que serão utilizados            
no contra-turno escolar e atuarão em dois projetos estruturantes: o topo científico – que              
é um laboratório de ciências e o submarino digital que é o laboratório de tecnologias               
inovadoras. No quesito educação de jovens e adultos (EJA) é preciso conceber uma             
proposta pedagógica que articule a formação profissional e o mercado de trabalho. No             
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aspecto que envolve a melhoria da qualidade do ensino, pretende-se intensificar os            
mecanismos de avaliação do ensino personalizando a capacitação do Professor de           
acordo com a dificuldade encontrada. Além disso, vai se procurar reforçar a adoção de              
metodologias de ensino mais focadas às necessidades dos novos tempos e consolidar            
um modelo de Educação Básica que seja referência nacional. Por fim, no que se refere à                
gestão escolar, vão ser realizados os mapeamentos dos macroprocessos e a           
consolidação do Sistema de Gestão Escolar onde vai ser possível acompanhar, mesmo            
que de maneira remota, a vida escolar dos alunos. Não há dúvida, que a solução para                
parte das questões citadas passa pela inovação e por tornar Florianópolis uma Cidade             
Educadora cuja base consiste em desenvolver atividades que aproximem no trabalho           
educacional, os alunos, os professores e a família. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Gean Loureiro PPS 
 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/81051/240000007989/p
ropostas  
 

EDUCAÇÃO 
 

A educação é sem dúvida o pilar de uma sociedade e a garantia de um futuro                
melhor. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e                
formação de nossas crianças e jovens. O aprendizado com qualidade e perenidade será             
um dos objetivos mais arrojados da gestão municipal. Entendemos que o futuro da             
cidade e o aumento da qualidade de vida, passa pela alfabetização, transmissão do             
conhecimento e aplicação destes, no seio da sociedade. 

As principais propostas para a educação são: 
● Ampliar a rede municipal com vagas suficientes para o atendimento; 
● Promover as reformas necessárias nos prédios das escolas para que os alunos            

tenham segurança e conforto; 
● Viabilizar programas educacionais, de inclusão, profissionalizantes, vocacionais,       

em tempo integral; 
● Promover parcerias com as Associações de Pais e Professores - APP para a             

utilização dos espaços públicos, voltados a integração entre comunidades e          
difusão do esporte, da cultura e lazer; 

● Melhorar as condições de trabalho dos professores, viabilizar salários         
compatíveis, estabelecer agenda positiva com diretores de escolas; 

● Criar possibilidades de incrementos do conteúdo pedagógico, englobando a         
cultura açoriana, educação ambiental e financeira; 
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● Promover a formação continuada de professores em torno da educação integral,           
englobando as dimensões pedagógica e administrativa; 

● Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares municipais para o           
desenvolvimento da educação integral e ampliação da jornada escolar; 

● Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem avançada; 
 
 


