
Diretores escolares que integram a Rede Municipal de Ensino participaram, na terça-feira (26/06), da segunda reunião 
de diretores de 2018 com a secretária da Educação, Dalila Saldanha. Na ocasião, a secretária apresentou o balanço das 
ações executadas durante o primeiro semestre do ano, como intervenções para melhorias no parque escolar e resultados 
pedagógicos. A titular da SME também anunciou, em primeira mão, o Novo Mais Educação 2018, programa do Governo 
Federal que atua como estratégia de indução da ampliação da jornada escolar, na perspectiva da Educação Integral com o 
objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Ensino Fundamental. Houve, ainda, a entrega 
de 56 certificados aos educadores de Fortaleza que participaram da Formação de diretores em Comunidade de Aprendizagem.

PONTO FACULTATIVO
O horário estabelecido para o funcionamento 
nos dias de jogo deverá ser seguido também 

pelo servidor com jornada reduzida.

Haverá compensação das horas, 
seguindo critérios definidos pelo gestor de 

cada órgão e entidade.
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SeCreTárIA DALILA Se reúNe COm DIreTOreS eSCOLAreS 
PArA bALANçO DO PrImeIrO SemeSTre De 2018
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Prefeito roberto Cláudio sanciona leis que 
garantem a valorização do magistério

Uma série de Projetos de Lei enviados pelo prefeito Roberto Cláudio à Câmara Municipal, e já aprovados pelos vereadores, consolida benefícios importantes para servidores públicos do 

Município. Em audiência realizada esta semana no Paço Municipal, com a participação da secretária Dalila Saldanha, profissionais da Educação e também representantes de entidades sindicais, 

o prefeito Roberto Cláudio sancionou um conjunto de leis que traz benefícios para servidores da Educação: reajuste do Piso do Magistério (3,72% em duas parcelas de 1,86%, a primeira em 

julho, a segunda, em novembro); reajuste de 10% no Auxílio Dedicação Integral dos Professores; extensão da Gratificação de Incentivo à Lotação (GIL) aos Assistentes de Educação Infantil; 

criação de 598 cargos (299 Supervisores Educacionais e 299 Orientadores Educacionais); e fixação da carga horária em 200 horas mensais para professores e especialistas em Educação. São 

compromissos firmados com profissionais da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, em uma articulação com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação no Ceará (Sindiute).

A Prefeitura de Fortaleza continua trabalhando para que a capital siga referência em educação integral. Na última segunda-feira (25/06), foi a vez da comunidade do Mondubim receber 
do prefeito Roberto Cláudio, ao lado da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e da secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, um dos principais símbolos desta gestão: 
uma Escola de Tempo Integral. Já é a 23º da Rede Municipal de Ensino. A unidade, que atenderá cerca de 450 alunos do 6º ao 9º ano, recebeu o nome da professora Hildete Brasil de Sá 
Cavalcante, importante nome para a Educação no Ceará. Para receber a homenagem, os filhos da professora - Thalles, Hilda e Dayse de Sá Cavalcante - estiveram na festa de inauguração. 

NúmerO De eSCOLAS De TemPO INTegrAL ChegA A 23 COm INAUgUrAçãO  
De NOVO eqUIPAmeNTO NO mONDUbIm

Funcionamento 
da Prefeitura de 

Fortaleza durante 
os jogos do brasil 

na Copa do mundo 

A SME realizou, na segunda-feira 
(25/06), no Centro Cultural Bom Jardim, 
a segunda edição do Papo de Futuro 
em 2018. O encontro, que acontece 
desde o ano passado, desta vez reuniu 

escolas do Distrito da Educação 5 e 
trouxe alunos gremistas das unidades. 

Durante o encontro, o gerente da Célula de 
Fortalecimento da Autonomia Escolar, Geraldo 

Magela, apresentou as metas desempenhadas pela SME e 
incentivou a participação política dos estudantes, com o propósito 
de promover um diálogo democrático com o sistema da Rede 
Municipal. A secretária Dalila Saldanha também dialogou com 
os alunos e registrou as demandas apresentadas.

SegUNDA eDIçãO DO PAPO De FUTUrO PrOmOVe eNCONTrO 
eNTre ALUNOS gremISTAS e SeCreTárIA DA eDUCAçãO
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