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Prefeito Roberto Claudio homenageia estudantes da rede 
municipal aprovados no IFCE
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Na última terça-feira (14/03), o prefeito Roberto Claudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, homenagearam os 104 estudantes da 
rede municipal de ensino aprovados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os alunos, presentes na ocasião, foram 
agraciados com um certificado de reconhecimento pelo mérito alcançado.  O professor Virgílio Augusto Sales Araripe, reitor do IFCE, também participou 
do evento, realizado no Paço Municipal.

Novo Centro de Educação Infantil é inaugurado 
no bairro Granja Lisboa
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capital do PMDE
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Cultura Evaldo Lima e com representantes da FGF

SME realiza mais uma etapa do Planejamento 
Estratégico 2017-2020
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ano letivo de 2016

SME disponibiliza certificados de formações do ano letivo de 2016
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O Centro de Educação Infantil Professor Agostinho Gósson foi 
inaugurado na última terça-feira (14/03). A unidade, que fica no 
bairro Granja Lisboa (Regional V), atende até 240 crianças de 1 a 5 
anos de idade. Em 2017, dois CEIs já foram entregues à população 
fortalezense.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) já está disponibilizando, 
para todas as escolas da rede municipal de ensino, a parcela 
emergencial do PMDE. O valor deverá ser aplicado em reparos 
estruturais, principalmente naqueles que foram causados pelas 
chuvas. Clique aqui  para acessar a Portaria nº 296/2017 – SME.

A partir de segunda-feira (20/03), a SME libera também o repasse 
de capital determinado pelo PMDE. O valor do investimento é de 
cerca de R$ 1,7 milhão. Todas as escolas serão contempladas e a 
aplicação do recurso deverá ser em materiais de uso permanente.

Durante a tarde desta terça-feira (14/03), a secretária Dalila 
Saldanha participou de duas reuniões relacionadas à construção 
de importantes parcerias para a Secretaria Municipal da Educação 
(SME). Em um primeiro momento, recebeu o secretário da Cultura do 
município, Evaldo Lima, para dialogar sobre projetos que englobem 
ambas as pastas e possam enriquecer as experiências do alunos da 
rede municipal de ensino, envolvendo-os em atividades culturais, 
como música, teatro e visitações a lugares históricos da cidade.

Em seguida, conversou com representantes da Faculdade 
Integrada da Grande Fortaleza (FGF) sobre a participação de alunos 
e professores da rede municipal de ensino em projetos de extensão 
de alunos da faculdade, a fim de que se envolvam e se beneficiem 
com monitorias e cursos de formação.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou, nesta 
quarta-feira (15/03), mais uma etapa do Planejamento Estratégico 
para o período 2017-2020. O evento contou com a participação da 
secretária Dalila Saldanha e do presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Eudoro Santana, que apresentou 
o projeto Fortaleza 2040. Na ocasião, cada uma das coordenadorias 
da SME tiveram também a oportunidade de apresentar o consolidado 
de ações planejadas para os próximos quatro anos.

A Assessoria de Gestão de Livros comunica que, de acordo com 
as regras do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), as escolas 
deverão recolher 90% dos livros reutilizáveis (6º ao 9º ano) dos alunos 
ao final do ano letivo. A distribuição dos livros didáticos referentes ao 
PNLD 2017 iniciou-se em outubro de 2017 e a sua conclusão estava 
prevista para fevereiro de 2017. Clique aqui  para ter acesso ao 
comunicado Nº 02 - ASSIN/LIVRO na íntegra.

Foi lançada na última segunda-feira (13/03), a terceira edição 
do Projeto Integração, no teatro do Cuca Mondubim. Na ocasião, o 
Prefeito Roberto Cláudio anunciou a ampliação do projeto, por meio 
de parceria com clubes sociais, além da criação de turmas especiais 
preparatórias para acesso de estudantes da rede pública a cursos em 
renomadas instituições de ensino superior. Cerca de 500 alunos são 
atendidos em 2017.

A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenadoria de Ensino Fundamental, informa que os certificados referentes às 
formações realizadas no ano letivo de 2016 já estão disponíveis no Sistema de Emissão de Certificados (para acessar, clique no link anterior ou 
acesse o item “Emissão de certificado” na opção “Sistemas” do menu superior da Intranet. Saiba mais .
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