Acontece Educação Especial

Outubro Docente celebra Mês do Professor com
programação especial e conquistas em Fortaleza
O Mês do Professor foi comemorado na rede municipal de Fortaleza com as atividades do Outubro Docente, envolvendo cultura, incentivo à pesquisa, seminários
e outros investimentos. Para encerrar a programação, nos dias 30 e 31, foi promovido o Salão Outubro Docente, com a exposição das práticas selecionadas no
projeto “Professor Autor” e os destaques no Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação; além de espaços de ciência, tecnologia, leitura e dos Distritos
da Educação, palestras sobre temas relacionados à educação e à saúde do professor. Em outubro, os professores foram homenageados pelos resultados da
Avaliação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece), e também na Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), pelo desempenho
dos alunos do 3º ano, que garantiu Fortaleza como líder entre as capitais do Norte e Nordeste. Já para a Semana Cultural, foram oferecidos ingressos para eventos
em equipamentos culturais da capital. Confira a galeria e acesse o conteúdo das palestras realizadas • no Salão Outubro Docente.
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30 e 31/10: No Salão Outubro Docente, professores
compartilharam experiências do projeto Professor Autor,
Prêmio Professores do Brasil e outras práticas.

30 e 31/10: Nas salas temáticas, os professores
apresentavam seus trabalhos e debatiam
as técnicas utilizadas em sala de aula.

31/10: Palestras com especialistas marcaram o segundo
dia do Salão Outubro Docente, entre eles, Ricardo Paes de
Barros, do Instituto Ayrton Senna.

23/10: Durante a premiação do Programa de Excelência em
Desempenho (Pemed), professores foram homenageados
pelos avanços da alfabetização na idade certa.

31/10: Fortaleza foi 1º lugar entre as capitais do Norte e
Nordeste na ANA. Prefeito Roberto Cláudio anunciou a
conquista e parabenizou os professores.

31/10: Homenagem aos professores do
3º ano do ensino fundamental reuniu representantes
das escolas dos seis distritos de Educação.

Investimentos em infraestrutura reforçam valorização do
magistério: sala do professor e academia do professor

Dentro da política da Prefeitura de Fortaleza
de formação e valorização dos profissionais da
educação, outras ações importantes realizadas
durante o mês de outubro foram visita à obra da
futura Academia do Professor, centro de formação
e assistência aos profissionais da rede municipal
em Fortaleza, com previsão de inauguração para o
primeiro semestre de 2018; e a inauguração da Sala
do Professor na Escola Municipal Professora Lireda
Facó - primeiro projeto arquitetônico do programa
de requalificação dos espaços da sala do professor.
O espaço recebeu reforma nos banheiros e sala de
repouso, além de novo mobiliário.

Em outubro, o prefeito Roberto Cláudio
anunciou a garantia da progressão por
tempo de serviço dos professores. É
um reconhecimento a cada ano e tem
os critérios de acordo com a vida do
servidor, com sua presença contínua e
ininterrupta ao serviço. A Prefeitura de
Fortaleza também apresentou o resultado
definitivo da Progressão por Qualificação
do exercício 2017. Confira o resultado •

O mês de outubro também é dedicado às crianças. Por isso,
a SME oportunizou aos alunos atividades especiais, como
visitas ao Lar Torres de
Melo e à Casa São Vicente de Paulo no projeto intergeracio
nal; uma manhã de atrações lúdicas no "Brincarmóvel" da
Universidade Federal do
Ceará (UFC); e ainda o Festival de Jogos Populares, com um
dia inteiro para brincadeiras como carimba e cabo de gue
rra. Confira os registros!
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