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Agosto+ encerra programação do mês do
estudante com 20 mil atendimentos
Após um mês inteiro com atividades de cultura, lazer, esporte, ciência, tecnologia e protagonismo, o Agosto+, programação especial dedicada
aos alunos da Rede Municipal de Ensino em comemoração ao Dia do Estudante, teve seu encerramento na quinta-feira (31/08). Ao todo, a
Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou 20 mil atendimentos durante o mês, celebrando e envolvendo os alunos de todos os Distritos
de Educação. O encerramento aconteceu no Cineteatro São Luiz com a participação de 300 alunos de sete escolas municipais, e da secretária da
Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, do secretário de Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima, do secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano
dos Santos, representantes da SME e instituições parceiras.
Na última semana da programação dedicada aos alunos, as escolas participaram do torneio de futebol das Areninhas, que envolveu equipes
de cinco unidades escolares, e da Gincana Tecnológica, com participação de 150 alunos em jogos digitais e de tabuleiro, oficina de robótica e
de cidades inteligentes.
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SME e Instituto Ayrton
Senna realizam primeiro
encontro do comitê gestor
A secretária Dalila Saldanha e profissionais da
Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza
(SME) participaram do primeiro encontro do Comitê
Gestor formado com o Instituto Ayrton Senna. O
grupo tem como objetivo estabelecer, com base em
evidências, ações efetivas, eficazes e eficientes para
o alcance do sucesso de todos os alunos e de todos
os educadores que fazem parte da rede pública de
ensino.
Neste primeiro comitê, foram apresentadas ações
relacionadas às metas do Plano Municipal de Educação
de Fortaleza (PME) e a proposta de formação
continuada da SME.

encontro com superintendentes escolares apresenta
ações da célula e discute aplicação de propostas
A Célula de Superintendência Escolar da SME promoveu, na segunda-feira (28/08), encontro
com superintendentes escolares e chefes dos Distritos de Educação da rede municipal de educação
de Fortaleza para apresentação do cronograma de ações e discutir aplicação das propostas. A
reunião ocorreu na Universidade do Parlamento do Ceará (Unipace) com a participação da
titular da SME, Dalila Saldanha.

Primeiro encontro do Curso em Comunidade de Aprendizagem
reúne profissionais da gestão escolar

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou nesta quinta-feira (31/08), no Instituto
Municipal de Pesquisa Administração e Recursos Humanos (Imparh), o primeiro encontro do Curso
de Formação de Gestores e Técnicos em Comunidade de Aprendizagem. Ao todo, 80 gestores,
entre diretores e técnicos em educação da Rede Municipal de Ensino, participaram do evento. A
formação tem como objetivo estreitar o vínculo entre a escola e a comunidade, que neste processo
é percebida como responsável pelo processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Os encontros
seguem até novembro e trazem uma prática educativa, em que todos aprendem e ensinam.
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Projeto Escolas
Conectadas segue com
inscrições abertas para
formações on-line
As inscrições para os cursos em plataforma
on-line do projeto Escolas Conectadas seguem
abertas até a próxima terça-feira (05/09). A
iniciativa, fruto de parceria da Secretaria Municipal
da Educação (SME) com a Fundação Telefônica
Vivo, visa promover e disseminar os conceitos de
inovação educativa para
os professores do Ensino
Fundamental. Todos os
profissionais da educação
(professores,
diretores,
coordenadores, técnicos,
orientadores e demais)
podem se inscrever. As
formações iniciam em 18
de setembro. Confira
a lista dos cursos
ofertados e faça sua
inscrição •!
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