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Prefeitura inaugura Centro de Educação Infantil
Jornalista Neno Cavalcante no conjunto ceará
O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, inauguraram, na noite desta quarta-feira (22/11), o Centro de Educação
Infantil (CEI) Jornalista Neno Cavalcante. O equipamento, instalado no Conjunto Ceará, é o décimo novo CEI inaugurado em 2017 e contemplará
até 200 crianças de 1 a 5 anos de idade, ampliando a assistência socioeducacional na Regional V. A infraestrutura da unidade é composta por
oito salas de aula com banheiros adaptados, sala de professores, coordenação, secretaria, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia, lactário e
fraldário. Dentre equipamentos construídos, reformados, municipalizados e conveniados, com essa inauguração, a Prefeitura de Fortaleza chega
a 98 unidades de educação infantil entregues à população na gestão do prefeito Roberto Cláudio - ao todo, Fortaleza possui 236 equipamentos.
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Escola Municipal da Barra
do Ceará recebe comenda
nacional em brasília

MATRÍCULA ANTECIPADA

Encontro com gremistas do
Distrito 1 encerra ciclo
do Papo de Futuro 2017

ATÉ 27/N
OV

A Escola Municipal Agostinho Moreira e Silva,
na Barra do Ceará, foi uma das agraciadas com
a Medalha Paulo Freire, comenda do Ministério
da Educação que contempla as instituições que
se destacam nos esforços da universalização
da alfabetização e na melhoria da qualidade
da educação no Brasil. A cerimônia de entrega
aconteceu nesta quinta-feira (23/11), em Brasília,
com a presença do ministro Mendonça Filho. A
instituição foi reconhecida pelo trabalho com o
projeto Cultura Afro. Essa é a primeira vez que
uma escola municipal de Fortaleza figura entre as
contempladas pela Medalha Paulo Freire.

As matrículas antecipadas da Educação
Inclusiva continuam abertas até a próxima
segunda-feira (27/11). Poderão se matricular
alunos com deficiências em geral, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. O objetivo da matrícula antecipada
é identificar as necessidades educacionais
específicas destes alunos,
mapear as escolas e
assegurar, de forma prévia,
a organização dos suportes
e recursos de acessibilidade
física e pedagógica. A
ausência de qualquer
documento não inviabiliza
a matrícula, devendo ser
entregue posteriormente.
Mais informações:
3459.5937.

Os alunos gremistas das escolas do Distrito de
Educação 1 participaram do último encontro do
Papo de Futuro 2017. A ação reuniu estudantes
de oito unidades educacionais, na sede do Núcleo
de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros,
no bairro Moura Brasil, na última segunda-feira
(20/11). A secretária da Educação, Dalila Saldanha,
ressaltou a satisfação com os resultados do Papo
de Futuro, considerando positivo para a gestão
o feedback vindo diretamente dos estudantes. A
perspectiva é de que seja realizado, em dezembro,
o encerramento das atividades de protagonismo da
SME, com a presença de todos os alunos gremistas.

 AGENDA
Aplicação de provas
do SPAECE
 28, 29 e 30 de novembro
 Escolas da rede municipal

Uece divulga resultado de seleção de docentes para
cursos a distância
Foi divulgado nesta semana pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) o resultado da seleção
de docentes para cursos de licenciatura a distância em matemática, história e computação. No
site da instituição, é possível acessar todas as informações de calendário e documentação para a
efetivação da matrícula, que será na próxima quarta-feira (29/11).
Clique aqui • e acesse o portal da UECE.
Dúvidas e outras informações, ligue: 3277-2546.
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Inauguração da quadra
poliesportiva da Escola
Municipal Manoel Malveira
Maia
 30 de novembro (quinta-feira)
 11h
 Rua Manoel Galdino, S/N – Granja Lisboa
(ao lado do estádio do Bom Jardim)
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