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"Nós precisamos, principalmente num país 
como o Brasil, trazer para dentro da discussão 
brasileira a dimensão da desigualdade. Não 
nos interessa ter poucos que sabem muito e 
muitos que não sabem nada".

Professor Francisco Soares



Avanços na Educação de Fortaleza

573
Unidades compõem

o Parque Escolar

23
Escolas de 

Tempo Integral

161
Centros de Educação 

Infantil (CEI)

219.811
Alunos (Dados preliminares

do Censo Escolar 2019)

16.248
Profissionais de educação

1.212
Núcleo Gestor



 

Série Histórica de Matrículas (2009 - 2019)

Fonte: INEP/Censo Escolar - Nota: 2019* (Dados preliminares do Censo Escolar)



Fonte: INEP/Censo Escolar 2018



1º lugar do 
Norte e Nordeste 
em matrículas do 
Tempo Integral

31,5% da Rede Municipal
é atendida em tempo integral

56.065

67.417

EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS

(2017)

(2018)

+20,2

Fonte: INEP/Censo Escolar 2018



1º lugar do 
Norte e Nordeste 
em matrículas na
Educação Inclusiva

5.327
5.402

7.310

FortalezaManausSalvadorFonte: INEP/Censo Escolar 2018



1º lugar do 
Brasil na ampliação 
de matrículas na
Educação Infantil

42.083

47.052

2017 2018

Fonte: INEP/Censo Escolar 2018
+5 mil matrículas



1º lugar do 
Brasil na ampliação 
de matrículas 
em creche

18.188

21.163

2017 2018

Fonte: INEP/Censo Escolar 2018
+3 mil matrículas



Evolução do Rendimento Escolar

Fonte: INEP/Censo Escolar



Taxa de permanência durante o ano (2016 a 2018)

Fonte: INEP/Censo Escolar



Taxa de sucesso e insucesso escolar

Fonte: INEP/Censo Escolar



Distorção idade X série (geral) 2010 a 2018

Fonte: INEP/Censo Escolar



Rede Municipal
no SpaeceLeitura

Língua
portuguesa

Língua
portuguesa

Matemática

Matemática



Padrões de Proficiência- Spaece Alfa (2008 E 2018)
2008 2018



IDEB - Anos iniciais

Fonte: INEP



IDEB - Anos finais

Fonte: INEP



Rede Municipal é destaque no IDEB 2017

2015

Meta Ideb 2021: 

Fonte: INEP

5,5 Meta Ideb 2021: 4,7

2017

5° ano 9° ano

5,4 6,0

2015 2017

4,4 4,9
Fortaleza supera 
meta do Ideb para 
2021 e alcança 
melhor resultado
da sua história  



Política de equidade na ampliação do parque escolar

• Matrículas na etapa creche: Seguem critérios de vulnerabilidades sociais, como 
crianças com deficiência, beneficiárias do programa Bolsa Família e renda per 
capta inferior a R$ 89,00.
• Definição de bairros para construção dos CEIs: 1 – Taxa de atendimento da 
educação infantil (0 a 5 anos); 2 - Registro Único (RU) de creches; 3 – Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDHM) do bairro; 4 – Conjuntos habitacionais. 
• Definição de bairros para construção dos ETIs: Taxa de homicídio no bairro, Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDHM) e habitação com mulheres como chefe de 
família.



Política de equidade na ampliação do parque escolar

Inaugurados 28 CEIs
e + 36 unidades serão 
entregues até 2020

Mapa dos CEIs previstos



Política de equidade na ampliação do parque escolar

Inauguradas 23 ETIs
e + 26 unidades serão 
entregues até 2020

Mapa das ETIs previstas



Política educacional estruturada: foco no sucesso do aluno e na valorização dos professores

Valorização 
profissional 

1 2 3 43
Concurso para 
professores e 
assistentes da 
Educação 
Infantil - 1.797 
professores 
convocados em 
2015 e 524 
assistentes de 
Educação 
Infantil em 2014

Outubro Docente - 
Mês em 
comemoração ao 
Dia do Professor 
com série de 
atividades especiais, 
incluindo exposição 
de trabalhos, 
palestras e oficinas

Rede de 
formadores - 
Profissionais 
da Rede 
Municipal que 
realizam 
formações 
continuadas

Formação 
continuada de 
professores - 
Mais de 11 mil 
professores 
beneficiados 
com formações 
profissionais 
em 2018



Política educacional estruturada: foco no sucesso do aluno e na valorização dos professores

Valorização 
profissional 

5 6 755 6
Edital de 
Financiamento 
de Boas Práticas 
Valorizar as 
práticas 
pedagógicas e 
inovadoras dos 
professores, 
reconhecendo-os 
como agentes 
fundamentais no 
processo de 
aprendizagem 
dos estudantes

Diálogos 
sociomocionais - 
o programa busca, 
ao considerar os 
alunos em sua 
inteireza e 
diversidade, 
desenvolver 
intencionalmente 
um conjunto de 
competências 
fundamentais 
para viver no 
século 21

Incentivo à 
formação 
continuada dos 
professores, 
através de 
liberação para 
estudos de 
pós-graduações



Política educacional estruturada: foco no sucesso do aluno e na valorização dos professores

Programas e ações 
de Fortalecimento
Da Aprendizagem



Um olhar para todos e a política de 
reconhecimento pelos resultados alcançados

1 2 3 422 33 44
Seleção para gestores  
Política de seleção 
pública para gestores 
educacionais e 
escolares baseada na 
meritocracia. Seleção 
realizada por meio de 
provas, análise de 
currículos e 
entrevistas

Diga Aí, Escola 
O aplicativo apoia a 
escuta nas escolas 
sobre a qualidade 
dos serviços 
oferecidos

PMDE 
Garante a autonomia 
administrativa e 
financeira das 
escolas

Superintendência 
escolar - Visa o 
acompanhamento das 
escolas, monitorando 
os indicadores de 
aprendizagem e 
frequência, garantindo 
a qualidade e 
equidade nos 
processos 
educacionais



Um olhar para todos e a política de 
reconhecimento pelos resultados alcançados

5 6 755 7
Colegiado de 
Diretores
Tem a missão de 
atuar de forma 
participativa e 
sistemática com a 
proposta de estreitar 
e fortalecer o diálogo 
contínuo com as 
unidades escolares

Papo de Futuro
O programa realiza 
rodas de conversas 
entre alunos gremistas 
da Rede e a secretária 
da educação. Atua 
para promover o 
diálogo e tornar as 
escolas cada vez mais 
democráticas e 
participativas

Monitoramento da 
frequência / Busca 
Ativa - Atua para 
eliminar a 
infrequência do 
estudante e minimizar 
o abandono escolar e 
a reprovação

88
SAEF 
Acompanhamento do 
desempenho de todos 
os alunos do Ensino 
Fundamental, a partir do 
Sistema de Avaliação do 
Ensino Fundamental 
(Saef), com vistas à 
consolidação da 
aprendizagem e o 
reflexo nos resultados 
das avaliações externas



Um olhar para todos e a política de 
reconhecimento pelos resultados alcançados

9 10 11 1299 11
Comitê de 
Aprendizagem  
Acompanha 
programas e projetos, 
avaliando os impactos 
no desempenho 
escolar. Visa a 
melhoria dos 
processos de ensino 
aprendizagem.

Pemed 
Premiação de 
reconhecimento das 
escolas, profissionais e 
alunos pelo 
desempenho nas 
avaliações externas – 
Spaece e Spaece-Alfa

Diálogo permanente 
com a entidade 
representativa da 
categoria dos 
professores

Prêmio Escola e 
Sustentabilidade
Iniciativa baseada na 
mobilização educacional 
e no fortalecimento da 
gestão pedagógica e 
administrativa das 
escolas municipais



Caminho
para o 
Sucesso

Acompanhamento 
da frequência do 
aluno - Duas vezes 
por dia, a 
frequência do 
aluno e atualizada 
em sistema da 
Secretaria. A partir 
daí, a equipe 
escolar faz a busca 
ativa entrando em 
contato com a 
família para saber 
as razões da falta

Projeto 
Pedagógico 
estimulante e 
inovador 
Proposta 
pedagógica com 
currículo que 
envolva os alunos 
e proporcione 
experiências 
inovadoras e 
lúdicas

Jornada ampliada 
Por meio do 
programa Novo 
Mais Educação, o 
aluno tem aula no 
contraturno para 
repor as 
habilidades e 
competências que 
ele não conseguiu 
adquirir na série 
que cursa

1 2 3



Caminho
para o 
Sucesso

Equipe
Formar uma equipe de 
trabalho coesa com 
profissionais que atuam na 
mesma direção é uma das 
estratégias pra bons 
resultados, contando com 
a participação da direção, 
coordenação, docentes, 
Distritos de Educação e 
equipe técnica da SME

Parceria com a 
comunidade escolar
A parceria da família é 
essencial par o bom 
desempenho dos 
alunos, no 
acompanhamento das 
atividades de casa e 
garantia da assiduidade.

4 5



Desafios que impulsionam a gestão da Educação

• Garantir qualidade com equidade;
• Garantir uma gestão financeira que viabilize a manutenção e sustentabilidade da 
rede;
• Integrar as políticas educacionais às perspectivas tecnológicas;
• Implementar a política de prevenção da saúde integral dos profissionais da 
educação;
• Intensificar a educação integral nas escolas, desenvolvendo as competências 
socioemocionais em sala de aula;
• Fortalecer a gestão democrática, dando maior autonomia administrativa para as 
escolas;



A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 

que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar 

e não aceitar tudo que a elas se propõe".

Jean Piaget


