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Primeiro encontro do Colegiado de Diretores em 2018 
debate metas para Educação de Fortaleza

A secretária da Educação, Dalila Saldanha, participou, na tarde da última terça-feira (20/02), da primeira reunião do Colegiado de Diretores da Rede Municipal 

de Ensino em 2018. No encontro, foram discutidos assuntos como a avaliação do ano de 2017; desafios e metas para 2018; contribuição do colegiado para o 

alcance das metas e os novos critérios do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed). Durante o encontro, os gestores apresentaram sugestões e 

avaliações sobre as ações que vem sendo desempenhadas pela Secretaria Municipal da Educação (SME). O Colegiado de Diretores conta com 39 integrantes e 

tem a missão de atuar de forma participativa e sistemática com o objetivo de estreitar e fortalecer o diálogo contínuo com as unidades escolares.

Os resultados do Sistema Permanente de Avaliação 
da Educação Básica (Spaece) de 2017 foram divulgados, 
na última quinta-feira (22/02), pelo governador Camilo 
Santana e pelo secretário da Educação, Idilvan Alencar, 
em solenidade no Palácio da Abolição, acompanhada pela  
secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha. As 
equipes das escolas municipais, dos Distritos de Educação 
e da SME estão trabalhando na consolidação dos dados 
da Rede Municipal.  • Confira a apresentação.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) 
divulgou o 3º Boletim Geral dos VIII Jogos do Servidor 
Municipal. A atualização traz os resultados das partidas 
já realizadas e a tabela das dez modalidades que 
integram o torneio, com datas, locais de competição 
e eventuais cruzamentos. O Boletim Geral 3 também 
ressalta o início das disputas individuais no tênis de 
mesa, xadrez, gamão e dama, neste sábado (24/02), 
no Ginásio Paulo Sarasate. •  Confira o Boletim.

A SME realizou, na terça-feira (20/02), a capacitação 
sobre prestação de contas para as creches comunitárias 
gerenciadas por organizações da sociedade civil em 
parceria com a SME. O objetivo foi apresentar as novas 
condições da parceria em 2018, estabelecida através 
de termo de colaboração, tirar dúvidas e aprimorar 
os processos. Foram convidados os presidentes das 
entidades parceiras, coordenações das creches e 
responsáveis pela elaboração das prestações de contas.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, inicia 
campanha publicitária com o objetivo de apresentar ao público os resultados 
que buscam transformar a realidade das crianças e adolescentes da cidade. A 
propaganda para divulgar o tema Fortaleza Amiga da Criança começou a ser 
veiculada nesta quarta-feira (21/02) nos principais canais de TV, emissoras de 
rádios de Fortaleza e também nas redes sociais da Prefeitura. • Confira aqui 
o vídeo que apresenta políticas públicas intersetoriais, realizadas pelas diversas 
secretarias, que proporcionam mais saúde, educação e lazer aos fortalezenses.
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