
O Conjunto Palmeiras recebeu, na manhã desta sexta-feira (18/05), o novo Centro de Educação Infantil Ana Maria Medeiros da Fonseca, inaugurado pelo 

prefeito Roberto Cláudio e pela secretária da Educação, Dalila Saldanha, com a presença da comunidade. O equipamento atenderá 200 crianças de 1 a 5 anos e 

já é o 4º CEI inaugurado só este ano na capital. Durante o evento, a aluna Ana Rutiele e sua mãe Gislânia Moreira receberam das mãos dos gestores municipais 

o kit escolar, representando as famílias atendidas pelo novo CEI; as professoras do CEI Professor José de Ribamar Moraes realizaram contação de histórias; as 

profissionais do CEI Moreira Leitão apresentaram um musical e os alunos do clube juvenil 1SÓ, banda da ETI Antônio Girão Barroso, fizeram uma apresentação 

musical. Confira a galeria de fotos com os melhores momentos!

Em comemoração ao Dia da Família, celebrado na 
última terça-feira (15/05), as unidades da Rede Municipal 
de Ensino de Fortaleza promoveram uma programação 
especial ao longo do dia, trabalhando o tema "Diálogo 
com as famílias: a leitura dentro e fora da escola". As 
atividades reuniram familiares, alunos e professores 
para uma troca de experiências e sensibilização sobre 
a importância da parceria entre família e escola. Outra 
data que movimentou as escolas esta semana foi o “Dia 
D da Leitura”, celebrado na quarta-feira (16/05). Foram 
desenvolvidas atividades visando o incentivo e fomento 
às práticas leitoras. Cada unidade se dedicou livremente 
para desenvolver ações literárias e envolver os alunos, 
reunindo professores e até os familiares dos estudantes. 
• Confira fotos das atividades na página da SME 
no Facebook!

O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 
(CME) promoveu, na quarta-feira (16/05), a eleição 
da presidência e da vice-presidência para o biênio 
2018/2020. Na votação, foi eleito como presidente 
Raimundo Nonato Nogueira Lima, representante da 
SME, e como vice-presidente Maria de Fátima Lemos 
Pereira Cândido, representante do Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará 
(Sinepe). Eles foram empossados após a votação. A 
votação contou com uma chapa única, com 14 votos 
a favor e uma abstenção. A Comissão Eleitoral foi 
composta pelas conselheiras Maria Isabel Filgueiras 
Lima e Veranice Franco Gomes, juntamente com as 
técnicas do CME Francisca Lúcia Quitéria da Silva, 
Maria Elza dos Santos Lima e Francisca Silésia Diniz 
Pereira de Siqueira.

Alunos das Escolas Municipais de Tempo 
Integral (ETI) Professor Joaquim Francisco 
de Sousa Filho e Diogo Vital de Siqueira 
foram premiados na Olimpíada Canguru de 
Matemática 2018. 
As participações 
dos estudantes da 
Rede Municipal de 
Fortaleza garantiram 
medalhas de bronze 
e honra ao mérito 
nesta edição do 
concurso. Na edição 
2018 da olimpíada 
participaram 
estudantes de 
escolas públicas 
e particulares 
brasileiras, 
matriculados 
regularmente desde o 3º ano do Ensino 
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. 
As provas consistiam em testes objetivos de 
múltipla escolha. A edição 2018 contou com 
mais de 320 mil participantes em diferentes 
países pelo mundo. 

• Clique aqui e confira o resultado por escola!
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escolas municipais de fortaleza estão entre as 
melhores do ceará pela 1ª vez no spaece-alfa

Pela primeira vez, escolas municipais de Fortaleza foram reconhecidas e premiadas pelo desempenho na alfabetização entre as melhores do Ceará, de acordo 

com o Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado (Spaece-Alfa). A festa do Prêmio Escola Nota Dez, promovida pelo Governo do Estado 

em sua 10ª edição, ocorreu na manhã da última quinta-feira (17/05) no Centro de Eventos do Ceará, com a participação do governador Camilo Santana, da 

vice-governadora Izolda Cela, do secretário estadual da Educação, Rogers Mendes, e da secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, ao lado de alunos, 

professores e diretoras das escolas, entre outros representantes da educação municipal. Foram premiadas as escolas municipais Luis Costa e Bergson Gurjão Farias 

pelos resultados dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Em 2017, Fortaleza havia recebido pela primeira vez o prêmio pelo desempenho dos estudantes 

do 5º ano do Ensino Fundamental, com a Escola Municipal José Sobreira de Amorim. • Acesse a matéria completa com os dados de proficiência da capital!

  agende-se

  galeria - centro de educação infantil ana maria medeiros da fonseca

formação - autismo:  caracterização e educação inclusiva

  21 de maio (segunda-feira)
  8h30
   Assembleia Legislativa do Ceará - Auditório Murilo Aguiar 
     Av. Desembargador Moreira, 2807 - Dionísio Torres
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