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Prefeitura de Fortaleza lança Cartilha 
Detetives contra o Aedes

A Prefeitura de Fortaleza, por meio das Secretarias Municipais da Educação e da Saúde, lançou, nesta segunda-feira (11/09), a Cartilha Detetives 
contra o Aedes, na Escola Municipal Antônio Sales, no bairro Rodolfo Teófilo. A publicação tem uma história divertida e mostra de maneira lúdica 
como as crianças podem ajudar os adultos a cuidar melhor da casa e, consequentemente, da Cidade. A cartilha orienta e conscientiza sobre a 
importância de combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e zika, durante o ano todo. 

A VII Feira de Ciência, Cultura e Arte de Fortaleza 
encerrou as atividades nesta quinta-feira (14/09) 
com a exposição de 60 trabalhos de alunos das 
escolas municipais, que abordaram temas como 
robótica, sustentabilidade, valorizando a iniciação 
ao trabalho científico. Promovida pela Prefeitura 
de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da 
Educação (SME) em parceria com a Seara da Ciência, 
a mostra recebeu a visita de cerca de 1.200 alunos. 
Para a etapa regional, que será promovida pelo 
Governo do Estado, foram selecionados 12 projetos. 
Na próxima segunda-feira (18/09) será realizada 
a solenidade de encerramento, com anúncio da 
classificação. Confira o resultado •.

Para ampliar a cobertura vacinal entre os alunos 
da rede municipal de ensino e garantir a imunização 
de crianças e adolescentes em Fortaleza, a carteira de 
vacinação atualizada vai passar a constar na lista de 
documentos para a matrícula do Ensino Fundamental 
em 2018, assim como já acontece na Educação 
Infantil. A novidade é uma parceria entre as Secretarias 
Municipais da Saúde e da Educação, e foi anunciada 
nesta sexta-feira (15/09), durante o lançamento da 
Campanha Nacional de Multivacinação, que segue 
até o próximo dia 22. O público-alvo da campanha 
são crianças e adolescentes até 14 anos. Neste 
sábado (16/09), ocorre o dia "D" da campanha. 
Saiba Mais •.

Os alunos de cinco escolas do Distrito de 
Educação 5 participaram, na manhã da última 
segunda-feira (11/09), do segundo encontro 
do "Papo de Futuro", ação de incentivo e 
fortalecimento do protagonismo juvenil dos 
estudantes da rede pública municipal de ensino 
de Fortaleza. O encontro, uma roda de conversa 
com a secretária da Educação, Dalila Saldanha, 
aconteceu na Escola Estadual de Educação 
Profissional Professor César Campelo e reuniu 
estudantes dos grêmios estudantis das escolas 
Governador Faustino de Albuquerque, Professor 
Ademar Nunes Batista, Santos Dumont, Professora 
Lirêda Facó e Maria Viviane Benevides Gouveia.

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta 
sexta-feira (15/09), às 18h, para os moradores 
do bairro Vila Velha (Regional I), o Centro de 
Educação Infantil Maristela da Frota 
Cavalcante •. A nova unidade contemplará 
até 230 crianças de 1 a 5 anos de idade. O 
equipamento dispõe de dez salas de aula com 
banheiros adaptados, refeitório, lavanderia 
com depósito para material de limpeza, 
fraldário, lactário, entre outros espaços. Com a 
inauguração, entre equipamentos construídos, 
reformados, municipalizados e conveniados, a 
Prefeitura chega a 94 unidades de Educação 
Infantil entregues nesta gestão.
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  AGENDA

FEIRA DE CIêNCIA, CuLtuRA 
E ARtE DE FoRtALEzA 
ENCERRA AtIvIDADES CoM 
ExPoSIção DE 60 tRAbALhoS

CARtEIRA DE vACINAção 
AtuALIzADA DEvERá 
SER APRESENtADA PARA 
MAtRíCuLA EM 2018

SEGuNDA EDIção Do "PAPo DE FutuRo" CoNtA CoM A PARtICIPAção 
DE ESCoLAS Do DIStRIto DE EDuCAção 5

PREFEItuRA ENtREGA 
CENtRo DE EDuCAção 
INFANtIL PARA MoRADoRES 
Do bAIRRo vILA vELhA

SEMANA DA EDuCAção 
INCLuSIvA
Data: Segunda-feira (18/09)
Horário: 9h
Local: Auditório João Frederico Ferreira Gomes  
(Rua Barbosa de Freitas, S/N - Dionísio Torres)
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