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Escolas Municipais Participam de Desfiles
cívicos pelo dia da Independência
Os alunos da rede pública de Fortaleza participaram de desfiles cívicos em alusão ao Dia da Independência do Brasil. Durante a manhã do feriado,
cerca de 450 estudantes de seis escolas desfilaram na Avenida Beira Mar. Também no 7 de setembro, alunos de escolas do Grande Bom Jardim
estiveram presentes no Paradão Cívico, realizado pelas ruas da região. Na véspera do feriado, o bairro Pedras recebeu desfile com a participação da
Escola Municipal Tristão de Alencar. Confira os melhores momentos acessando a página da Educação de Fortaleza no Facebook •.
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Aluna raquel rebouças se
classifica para Torneio
Nacional de ginástica
A aluna Raquel Rebouças, de 11 anos, da Escola
Municipal Dom Aloisio Lorscheider, foi destaque no
Torneio Regional de Ginástica Rítmica-Nordeste,
que ocorreu de 23 a 27 de agosto, em Aracaju
(SE), e conquistou vaga para a Etapa Nacional, cuja
disputa será em outubro, na cidade de Chapecó
(SC). Raquel, que garantiu a melhor classificação
do Ceará no Infantil do Torneio Regional, participa
do Projeto "Sonho em Movimento", orientada e
acompanhada pela professora de Educação Física
Jordana Carneiro.

Secretária Dalila saldanha participa de encontro pela
erradicação do trabalho infantil
A secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, participou, na manhã da última
segunda-feira (04/09), da abertura do Encontro Nacional de Adolescentes pela Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (Enapeti), iniciativa do Ministério Público do Trabalho no Ceará
(MPT-CE). O evento discutiu a efetiva participação dos adolescentes em ações de combate ao
trabalho precoce.

 AGENDA

Escola Municipal Ismael
Pordeus representa a rede
municipal em VÔlei de
Praia nos Jogos Escolares
A SME informa que as competições de vôlei
de praia dos Jogos Escolares acontecem neste
fim de semana: o vôlei de praia masculino
será no sábado (09/09) e, o feminino, no
domingo (10/09), com alunos da
Escola Municipal Ismael Pordeus;
ambos a partir de 8
horas, na Academia
Ayo Fitness Club,
localizada na Av.
Chanceler Edson
Queiroz,
100 •, bairro
Guararapes.
Os jogos das
modalidades
basquete, futsal, handebol e voleibol, que
também aconteceriam nestes dias,
foram adiados. Para outras informações, acesse
a intranet •.
 /EducacaoFortaleza

Secretária Dalila participa
do segundo encontro do "Papo
de Futuro"
A Secretaria Municipal da Educação (SME)
informa que já está disponível o link para
solicitação da Progressão por Qualificação
do exercício 2017, do Núcleo de Atividade
Específica da Educação. As solicitações
estão disponíveis desde o dia 4 e podem ser
realizadas até o dia 17 de setembro por meio
do link: http://progressao.sme.fortaleza.
ce.gov.br •.

 intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

Data: Segunda-feira (11/09)
Horário: 8h
Local: EEEP Professor César Campelo
(Rua 717, S/N - Conjunto Ceará - 3ª etapa)

Lançamento da cartilha
“Detetives contra o Aedes”

Data: Segunda-feira (11/09)
Horário: 14h
Local: Escola Municipal Antonio Sales
(Rua Tavares Iracema, 675 - Rodolfo Teófilo)
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