
sME promove Semana da Educação Inclusiva  
e assina termo de cooperação com SMS

A Secretaria da Educação de Fortaleza realizou a Semana da Educação Inclusiva, com programação especial promovida nas escolas, incluindo 
rodas de conversa, palestras, mesas redonda, além de apresentações culturais. Durante a solenidade de abertura, na segunda-feira (18/09), a 
secretária Dalila Saldanha assinou, em parceria a Secretaria Municipal da Saúde, termo de cooperação técnica • para assegurar a realização de 
consultas e encaminhamentos dos alunos com possível deficiência da Rede Municipal. A SME lançou ainda o edital que regulamenta a submissão 
e seleção de trabalhos para o IV Seminário de Experiências Educacionais Inclusivas do Município de Fortaleza, que ocorrerá no dia 15 de dezembro 
deste ano. Confira o edital completo • .

[Legenda descrição: Secretária Dalila Saldanha com duas alunas, segurando camisa com estampa sobre inclusão]

[Legenda descrição: Comunidade escolar reunida na quadra, 

segurando balões.]

[Legenda descrição: Crianças de figurino se 
apresentam na quadra, com plateia formada 

por alunos]

[Legenda descrição: Casal de bailarinos se 
apresenta no pátio da escola. Bailarina faz uso 

de cadeira de rodas e repousa sobre o bailarino. 
Crianças assistem à apresentação. ]

[Legenda descrição: Fotocolagem em mural, 
no formato circular, com imagens sobre 

diversidade]

[Legenda descrição: Alunos e professores 
realizando piquenique com alimentos e 

bebidas.]

[Legenda descrição: Aluna vestida de 
bailarina, usando máscara, com outras 

crianças ao seu redor durante apresentação.]

[Legenda descrição: Professoras, aluna e 
diretora se apresentam em dramatização sobre 

deficiências. Uma das integrantes faz uso de 
cadeira de rodas.]

[Legenda descrição: Aluna se apresenta no 
pátio da escola, sobre tatame, segurando 

microfone. Outros alunos assistem.]

[Legenda descrição: Grupo reunido com 
elenco da peça "A lebre e a tartaruga". 

Alunos seguram faixa.]

[Legenda descrição: Promotora Elizabeth Almeida, secretária 

Adjunta da Saúde de Fortaleza Itamárcia Araújo e secretária 

Dalila Saldanha, à mesa, assinam termo de cooperação técnica.]

[Legenda descrição: Elenco da apresentação "Rei Leão" e 

autoridades do evento reunidos no palco.]

A programação da Semana da Educação Inclusiva, prevista no calendário letivo, envolveu atividades desenvolvidas em parceria com toda 
a comunidade escolar dos dias 19 a 22 de setembro, com dinâmicas lúdicas e diversificadas, movimentos através de músicas, danças, jogos, 
brincadeiras, cirandas de leitura, dramatizações, videocines, palestras e diálogos favorecendo as habilidades, valores de respeito mútuo, 
solidariedade e inteligência relacional.

A Secretaria Municipal da Educação organiza diferentes ações que contemplam a oferta dos serviços da Educação Inclusiva 
como: 

•	 Matrícula	antecipada	dos	alunos	da	Educação	Especial;
•	 Ampliação	do	número	de	Salas	de	Recursos	Multifuncionais	(SRM)	-	espaço	físico	onde	

é	realizado	o	Atendimento	Educacional	Especializado;
•	 Aumento	em	69%	do	número	de	contratações	dos	profissionais	de	Apoio	Escolar	no	ano	

de	2017;
•	 Implantação	da	primeira	Escola	de	Tempo	Integral	Bilíngue	Francisco	Suderland	Bastos	

Mota	para	ouvintes	e	surdos;
•	 ampliação	significativa,	para	mais	de	5.400,	do	número	de	matrículas	de	alunos	com	

deficiência;	
•	 Formação	continuada	para	professores	do	Atendimento	Educacional	Especializado	(AEE)	

e	profissionais	de	apoio	escolar;	
•	 Formação	em	plataforma	on-line	do	Projeto	Escolas	Conectadas,	para	professores	da	

rede	de	ensino	com	o	tema	"Escola	para	todos:	Inclusão	de	Pessoas	com	Deficiência".

A SME também firmou convênios com 8 instituições especializadas, visando fortalecer a oferta do Atendimento Educacional 
Especializado. As escolas que dispõem do AEE funcionam como Escolas Polo e atendem as escolas das circunvizinhanças.
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