
Fortaleza é destaque no Brasil em leitura, escrita e 
matemática na Avaliação Nacional de Alfabetização

Fortaleza está acima das médias do Brasil e do Nordeste em níveis de leitura, escrita e matemática, segundo resultados da Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA). Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na última quarta-feira (25/10), e apontam um crescimento 
da capital cearense em todos os índices. A ANA é aplicada aos alunos do 3º ano do ensino fundamental, considerado o último do ciclo de 
alfabetização. Entre os destaques, na escrita, a capital cearense passou de 60,65% em nível suficiente, em 2014, e já atinge um percentual de 
76,32% de alunos, superando Ceará (70,71%), Nordeste (49,17%) e Brasil (66,15%). Confira a matéria completa com os dados de 
todas as competências avaliadas! •.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) 
promoveu, na tarde da quinta-feira (26/10), uma 
confraternização pelo Dia do Servidor, celebrado 
no próximo dia 28 de outubro. O encontro reuniu 
servidores de diversos setores que trabalham na sede 
para um café da tarde, com música, orações, sorteio 
de brindes, e também homenageou o funcionário 
Antonio Ferreira Sousa pelos 37 anos de serviço, sendo 
o mais antigo servidor na SME. Também na quinta-
feira, foi anunciado que a servidora Delânia Benevides 
(Coordenadoria Jurídica – Cojur/SME), a representante 
da SME, é uma das finalistas no IV Troféu Servidor 
Destaque da Prefeitura de Fortaleza. O anúncio do 
escolhido será na próxima quarta-feira (01/11).

As  crianças do Centro de Educação Infantil Lenira 
Magalhães visitaram, na última quarta-feira (25/10), o 
Lar Torres de Melo. A visita faz parte da programação 
especial do mês de outubro em comemoração ao 
Dia das Crianças e integra o Projeto Intergeracional 
"Contando e Encantando: Crianças e idosos como 
protagonistas". A atividade contou com apresentação 
do coral dos idosos, contação de histórias e dança 
das crianças com os idosos. Houve, ainda, troca de 
presentes. Já os alunos do Centro de Educação Infantil 
São Rafael, também durante a última quarta-feira, 
visitaram o BrincarMóvel, a brinquedoteca itinerante 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), na reitoria da 
universidade.

O Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da 
Educação, divulgou o resultado da etapa estadual do 
Ceará, que reconheceu professores da rede municipal 
de Fortaleza entre os vencedores e os destaques. Eles 
ganharão placa em homenagem ao desempenho, e 
continuam na disputa na seleção regional. Confira 
o resultado do Prêmio Professores do 
Brasil - etapa estadual Ceará •.

As escolas municipais com melhor desempenho no Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) foram 
premiadas, nesta segunda-feira (21/10), pelo prefeito Roberto Cláudio e pela secretária da Educação, Dalila Saldanha. 

A solenidade, realizada no Centro de Eventos do Ceará, reuniu alunos, professores e diretores de 196 escolas que apresentaram nível desejável 
de aprendizado em língua portuguesa e matemática em 2016. Unidades escolares receberam incentivos financeiros e professores e Distritos de 
Educação, placas de homenagem.
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  AGENDA

coNFrAtErNizAção cElEBrA 
DiA Do SErviDor ENtrE 
FuNcioNárioS DA SmE

 DocENtES DA rEDE 
muNicipAl coNquiStAm 
EtApA EStADuAl Do prêmio 
proFESSorES Do BrASil

criANçAS Do cEi lENirA 
mAGAlhãES viSitAm iDoSoS 
Do lAr torrES DE mElo

EScolAS com mElhor DESEmpENho No SpAEcE São prEmiADAS pElA prEFEiturA DE FortAlEzA

SAlão outuBro DocENtE
Exposição das 30 experiências selecionadas 
no "Projeto Professor Autor" e dos trabalhos 
vencedores e destaques do Prêmio Professores 
do Brasil, além de palestras, mostra em 
salas temáticas, espaços de leitura, ciência e 
tecnologia, entre outras atrações. 

 30 e 31 de outubro (segunda e terça-feira)
 8h30 às 21h
 Anexo II da Assembleia Legislativa,  
Rua Barbosa de Freitas, 2674 - 5º e 6º andares - 
Dionísio Torres

ENcErrAmENto v SEmANA Do 
SErviDor
Palestra com Bráulio Bessa, “Jeito Arretado 
de Empreender”, entrega de premiação do IV 
Troféu Servidor Destaque e V Prêmio Projeto 
Inovador.

 1º de novembro (quarta-feira)
 a partir de 8h30 
 Marina Park Hotel, Atlantic Hall  
R. Adolfo Caminha, 235 - Moura Brasil

28 DE outuBro - DiA Do 
SErviDor
O ponto facultativo do dia 28 foi transferido para 
3 de novembro, sexta-feira posterior ao dia 2, 
feriado nacional.
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