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Aluna da Rede Municipal de Ensino compete em 
torneio nacional de Ginástica Rítmica

A aluna da Rede Municipal de Ensino e ginasta Raquel Rebouças, de 12 anos, disputa até este sábado (14/07) o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, em Curitiba. Acompanhada 

da treinadora, a professora da Rede Municipal Jordana Carneiro, a estudante é uma das representantes do Ceará e concorre na categoria infantil em quatro aparelhos: bola, maças, corda e 

mãos livres. Raquel é aluna da Escola Municipal Dom Aloísio Lorscheider, na Praia do Futuro, e participa do projeto “Sonho em Movimento”, desenvolvido pela professora Jordana e executado 

na unidade escolar.  A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), disponibilizou as passagens aéreas da aluna e da treinadora para a competição. A educação 

municipal deseja todo sucesso à Raquel!

A Escola Municipal de Tempo Integral José Carvalho realizou, durante esta semana, a 4ª edição de sua Colônia de Férias. Durante três dias, os participantes tiveram oficina de hip hop, sessão 

de cinema com pipoca, palestras, atividades esportivas e passa ou repassa com perguntas e respostas de diversas áreas do conhecimento. O evento, que é sempre aberto para a população em 

geral, contou com a participação dos professores e parceiros da comunidade.

 ETI José CARvAlho REAlIzA ColônIA dE féRIAs

A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio 
da Célula de Alimentação Escolar, em parceria com a 
Universidade Estadual do Ceará (Uece), realizou o curso 
de formação para manipuladores de alimentos da Rede 
Municipal de Ensino de Fortaleza. Durante o treinamento, 
houve debates sobre as possibilidades de alimentação 
saudável por meio da mudança de hábitos, além da 
realização de avaliação nutricional dos manipuladores de 
alimentos e atividades de ginástica laboral. A formação foi 
concluída nesta sexta-feira (13/07).

Uma equipe de diretores e engenheiros do Colégio Farias 
Brito realizou uma visita, na última segunda-feira (09/07), à 
Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Professora Hildete 
Brasil de Sá Cavalcante, no Mondubim, para conhecer a 
estrutura física e a proposta pedagógica da unidade. A ETI 
Professora Hildete, que atende cerca de 450 alunos do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental, foi inaugurada no último dia 
25 de junho, sendo a 23ª ETI da Rede Municipal. A agenda 
foi acompanhada por equipes técnicas das Secretarias 
Municipais da Educação (SME) e da Infraestrutura (Seinf).

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino, Lucas Gabriel 
e Elaysa Maria, da Escola Municipal Raimundo de Moura 
Matos, e Micaele Ester, da Escola Municipal Infante Rosalina 
Rodrigues, participarão entre os dias 19 e 22 de julho do 
Campeonato Pan-Americano de Karatê, em João Pessoa 
(PB). Os estudantes, que irão concorrer na categoria sub-12, 
participam do Programa de Karatê Bushi No Te desenvolvido 
pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLL).

MAnIpulAdoREs dE 
AlIMEnTos dA REdE 
MunICIpAl dE EnsIno 
RECEbEM foRMAção

ETI pRofEssoRA hIldETE 
bRAsIl RECEbE vIsITA 
TéCnICA dE EquIpE do 
ColéGIo fARIAs bRITo

Alunos dA REdE MunICIpAl pARTICIpAM do CAMpEonATo pAn-AMERICAno dE KARATê, EM 
João pEssoA (pb)

aguarde ;)
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