
SME lança Outubro Docente com atividades em 
homenagem aos professores da rede municipal 

O Mês do Professor será celebrado com um conjunto de atividades envolvendo cultura, incentivo à pesquisa, seminários, além de investimentos 
na formação. Estas ações fazem parte do “Outubro Docente”, que foi lançado pela Secretaria Municipal da Educação, na última segunda-feira 
(02/10), no Cineteatro São Luiz. Durante a solenidade, também foi lançado o projeto “Professor Autor: Fazendo História... Trocando Figurinhas”, 
com objetivo de reconhecer práticas docentes bem-sucedidas. Para o mês de outubro, estão previstos, ainda, a festa da premiação do Programa 
de Excelência em Desempenho (Pemed) e o Salão Outubro Docente. Outras ações também previstas para este mês são a inauguração da Sala do 
Professor na Escola Municipal Professora Lireda Facó e a visita à obra da Academia do Professor. Acesse a intranet e confira a cobertura 
na íntegra •.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) abriu 
inscrições para o projeto "Professor Autor: Fazendo 
História...Trocando Figurinhas". O prazo segue até o 
dia 16 de outubro. A iniciativa faz parte do Outubro 
Docente, programação especial dedicada ao Mês 
do Professor em Fortaleza. O edital dispõe sobre 
as orientações e normas para submissão e seleção 
de trabalhos escritos que descrevam experiências 
docentes, estimulando a produção e o relato dessas 
práticas por seus autores para fortalecimento 
da cultura de produção autoral e criação de um 
importante instrumento de valorização do trabalho do 
magistério. Os trabalhos que forem selecionados serão 
expostos no Salão Outubro Docente, nos dias 30 e 31 
de outubro, na Unipace. Acesse o edital •.

A Escola Municipal Agostinho Moreira e Silva, 
no bairro Barra do Ceará, foi uma das cinco 
instituições do país agraciadas com a Medalha 
Paulo Freire 2017, prêmio do Ministério da 
Educação (MEC) que reconhece e estimula 
experiências relevantes para a alfabetização 
e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Brasil. A medalha premiou o projeto “Cultura 
Afro: conhecendo a história para transformar o 
presente”, desenvolvido pela educadora Elaine 
Pessoa. A entrega do prêmio será no dia 8 de 
novembro, em Brasília.

O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da 
Educação, Dalila Saldanha, inauguraram, nesta 
quinta-feira (05/10), o Centro de Educação 
Infantil (CEI) Professora Luiza de Teodoro Vieira. 
O equipamento, instalado no bairro Ancuri 
(Regional VI), irá contemplar até 230 crianças de 
1 a 5 anos de idade do Residencial Alameda das 
Palmeiras. A nova unidade ampliará a assistência 
socioeducacional na região, reforçando as 
atividades já desenvolvidas pelo CEI Professor 
José Teodoro Soares, entregue no último dia 25 
de setembro pela Prefeitura de Fortaleza.

O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, se reuniram, nesta 
sexta-feira (06/10), no Paço Municipal, com o diretor do Google for Education no Brasil, 
Alexandre Campos, para discutir a ampliação dos usos das tecnologias Google na rede municipal 
de ensino. A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizará um estudo e apresentará um 
levantamento de recursos necessários para a implantação dos laboratórios. A intenção é iniciar 
essa ampliação da parceria no começo do ano letivo de 2018.
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  GALERIA DE IMAGENS - Outubro Docente

  AGENDA

SME AbRE INScRIçõES 
pARA pROjEtO 
"pROfESSOR AutOR"

EScOLA MuNIcIpAL DE 
fORtALEzA vENcE pRêMIO DO 
MEc cOM pROjEtO DA EjA

cOMuNIDADE ALAMEDA DAS 
pALMEIRAS REcEbE MAIS uM cEI

pREfEItO REcEbE REpRESENtANtES DO GOOGLE pARA DIScutIR 
AMpLIAçãO DO uSO DE tEcNOLOGIAS EDucAcIONAIS EM fORtALEzA

tERcEIRO ENcONtRO DO "pApO 
DE futuRO" - GRêMIOS DO 
DIStRItO 4
 9/10 (segunda-feira)
 a partir de 8h30 
 Pátio Central do Instituto Municipal de Pesquisa, 
Administração e Recursos Humanos (Imparh)  - Av. 
João Pessoa, 5609 – Damas

IMpARh pRORROGA INScRIçõES 
DA SELEçãO púbLIcA pARA 
pROfESSORES SubStItutOS
Inscrições para seleção que visa a formação 
de cadastro reserva de professores substitutos 
para a Secretaria Municipal da Educação 
(SME) podem ser feitas até 15 de outubro. 
Confira a notícia na íntegra! •
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