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Escolas recebem homenagem pelo 
compromisso na realização da Prova Brasil

A Secretaria Municipal da Educação promoveu, na última segunda-feira (13/11), no auditório da Unipace, o Encontro com Diretores da Rede 
Municipal, e homenageou as escolas municipais pelo compromisso de seus alunos na realização da Prova Brasil 2017. Foram entregues 279 placas 
de reconhecimento a todas que obtiveram entre 90 e 100% de presença dos alunos no exame. Na oportunidade, os gestores acompanharam 
palestra do diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (Ipece), Flávio Ataliba, com um panorama entre 
desempenho educacional e crescimento econômico social, e receberam orientações do coordenador do Ensino Fundamental da SME, Osvaldo 
Negreiros, sobre a realização das avaliações do Spaece. O evento também celebrou o Dia do Diretor, comemorado em 12 de novembro.

Cerca de 3 mil alunos do 9º ano participaram da primeira ação do #AprenderMais, novo projeto 
da SME com foco na consolidação do aprendizado dos estudantes e no sucesso em avaliações 
externas e aprovação no IFCE. O lançamento aconteceu no último sábado (11/11). Ao longo do 
mês, os Distritos de Educação estão realizando aulões de português e matemática, além de palestras 
motivacionais. Entre as temáticas, o enfrentamento dos desafios trazidos pelo Ensino Médio. A 
programação segue em dezembro, com mais atividades nos distritos.

No feriado da Proclamação da República, na 
quarta-feira (15/11), os alunos vencedores dos 
Jogos Escolares de Fortaleza 2017 foram premiados, 
no Centro de Formação Olímpica (CFO), durante 
o encerramento do evento esportivo, com as 
últimas disputas das modalidades coletivas. Entre 
os destaques da competição, a Escola Municipal 
Aldaci Barbosa conquistou o primeiro lugar no judô 
da categoria de 12 a 14 anos, masculino e feminino. 
Os alunos campeões seguem para disputa na 
Etapa Nacional, em Brasília. Os Jogos Escolares de 
Fortaleza correspondem a uma das fases dos Jogos 
Escolares da Juventude.

As matrículas antecipadas para Educação 
Inclusiva começam na próxima segunda-
feira (20/11), com objetivo de identificar as 
necessidades educacionais específicas dos 
alunos, mapear as escolas e assegurar a 
organização dos recursos de acessibilidade 
física e pedagógica. Os responsáveis devem 
comparecer à unidade educacional portando 
certidão de nascimento, 
foto 3x4, Número de 
Identidade Social (NIS) do 
responsável e da criança 
(caso possua), comprovante 
de endereço com CEP, cartão 
de vacinação da criança, 
RG, CPF do responsável, 
laudo médico ou relatório 
pedagógico do aluno. Outras 
informações: 3459 5937.

Alunos da EJA participam em novembro 
de atividades do EJA Presente, que planeja 
oportunizar ações que tornem a escola cada 
vez mais viva e atrativa para jovens e adultos, 
envolvendo-os atrações culturais, esportivas e 
informativas. Na última sexta-feira (10/11), no Sesc 
Clarindo de Queiroz, os alunos da EM Agostinho 
Moreira puderam conferir à uma apresentação 
de Chorinho, já nessa terça-feira (14/11) a EM 
Marieta Guedes visitou às exposições “Uma 
Constelação para Sérvulo Esmeraldo” e “Antônio 
Bandeira: Um Abstracionista Amigo da Vida, no 
Espaço Cultural Unifor.
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  GALERIA DE IMAGENS - encontro dos diretores

JoGoS EScoLARES DE 
FoRtALEzA PREMIAM ALuNoS 
vENcEDoRES No cFo

EJA PRESENtE PRoMovE 
PRoGRAMAção PARA JovENS E 
ADuLtoS EM NovEMBRo

  AGENDA

PAPo DE FutuRo - 6ª EDIção
Roda de conversa com os grêmios do Distrito 1

 20 de novembro (segunda-feira)
 a partir das 8h30
 Corpo de Bombeiros  -  
   Núcleo de Busca e Salvamento
    Av. Presidente Castelo Branco, 1000 - Moura Brasil

INAuGuRAção Do cENtRo DE 
EDucAção INFANtIL JoRNALIStA 
NENo cAvALcANtE
 22 de novembro (quarta-feira)
 18h
 Rua Setecentos e vinte e cinco, S/N – Conj. Ceará

MATRÍCULA ANTECIPADA

EDucAção DE FoRtALEzA LANçA PRoJEto #APRENDERMAIS 
coM Foco NoS ALuNoS Do 9º ANo 
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