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Prefeito Roberto Cláudio empossa
288 diretores escolares da rede municipal
O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, empossaram, na última segunda-feira (25/09), novos diretores da rede
municipal de ensino de Fortaleza. Ao todo, 288 profissionais tomaram posse do cargo para o exercício 2017-2020.
Foram empossados diretores escolhidos por meio de seleções públicas realizadas em 2013 e 2017. Os gestores selecionados em 2013 e que estão
sendo reconduzidos ao cargo receberam um termo de reconhecimento pelos serviços prestados desde o início da gestão, com referência em três
critérios: aprendizagem dos alunos, liderança e gestão eficaz dos recursos financeiros. Na ocasião, também tomaram posse os diretores que foram
selecionados em 2017 para atuação na função. Confira a galeria de fotos da cerimônia na página da Educação Fortaleza no Facebook •.

 GALERIA DE IMAGENS - posse dos diretores

Conjunto habitacional Alameda das Palmeiras recebe
primeiro Centro de Educação Infantil
O conjunto habitacional Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri, recebeu, na última segundafeira (25/09), o Centro de Educação Infantil (CEI) Professor José Teodoro Soares. A nova unidade
contemplará até 230 crianças de 1 a 5 anos de idade.
A creche dispõe de dez salas de aula com banheiros adaptados, secretaria/coordenação,
sala de professores, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de
limpeza, fraldário, lactário, entre outros espaços. O projeto contempla ainda brinquedoteca
(sala multiuso), área de lazer com playground e solarium.
Os moradores do residencial também irão receber um segundo equipamento de Educação
Infantil no mês de outubro.

Secretária Dalila
Saldanha participa de
Seminário Internacional
sobre Anos Finais do Ensino
Fundamental em Brasília
Em Brasília, a secretária da Educação de Fortaleza,
Dalila Saldanha, e o coordenador do Ensino
Fundamental, Osvaldo Negreiros, participaram
nesta semana do Seminário Internacional Desafios
e Oportunidades para os Anos Finais do Ensino
Fundamental no Brasil. O encontro, promovido pelo
Ministério da Educação nesta quarta e quinta-feira,
dias 27 e 28, teve a educação cearense em destaque,
com a participação da secretária adjunta da Educação
do Estado, Marcia Campos, em uma das mesas.
O objetivo do seminário foi debater o que as escolas
podem fazer para engajar e envolver os adolescentes
e abordou as políticas públicas que podem suavizar
a transição dos anos finais para o ensino médio.
Foram realizadas mesas e rodadas de discussão com
compartilhamento de resultados, painéis, palestras e
experiências bem-sucedidas ou inovadoras.
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Inscrições para o
II Festival de Artes e
Protagonismo Juvenil
são prorrogadas até 6 de
outubro
As inscrições para o II Festival de Artes
e Protagonismo Juvenil das Escolas da rede
municipal de Fortaleza – "Em busca de um
mundo sustentável" foram prorrogadas até o dia
6 de outubro. No novo cronograma de datas,
o prazo para as apresentações dos trabalhos
também foi ampliado.
Serão aceitos trabalhos inéditos e autorais nas
categorias teatro, dança, produção audiovisual,
música, fotografia, artesanato e desenho, tratando
dos temas centrais do festival, preservação e
sustentabilidade ambiental. Poderão se inscrever
estudantes, professores, coordenadores e gestores
das unidades escolares da rede municipal de ensino,
além de técnicos em Educação lotados nos Distritos
de Educação e na SME. Faça sua inscrição • e
acompanhe o novo cronograma do Festival •.

 intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

Prefeitura de Fortaleza
lança projeto EMPAZ Escola Mediadora que
Promove a Paz
A Prefeitura de Fortaleza lançou, por meio da
Secretaria Municipal da Educação (SME), nesta sextafeira (29/09), o projeto “EMPAZ - Escola Mediadora
que Promove a Paz. Na ocasião, foi assinado o
termo de pactuação com os 13 diretores das escolas
participantes. O evento encerrou a programação da
III Semana da Mediação Escolar, que aconteceu entre
os dias 25 e 29 de setembro, com atividades em várias
escolas municipais, incluindo oficinas, debates, rodas de
conversa, palestras e círculos de diálogo.
O EMPAZ tem como objetivo constituir e capacitar
equipes de mediação nas escolas para desenvolver a
mediação de conflitos. Irão participar do projeto, alunos
do 6º ao 9º ano, gestores, coordenadores, orientadores
educacionais, professores, funcionários e familiares. As
unidades escolares escolhidas atenderam ao critério de
vulnerabilidade social, principalmente onde o “Pacto
por um Ceará Pacífico”, do Governo do Estado do
Ceará, está sendo desenvolvido.

 AGENDA

lançamento
do outubro docente

 2/10 (segunda-feira)
 18h
 Cineteatro São Luiz
Rua Major Facundo, 500 - Centro

Inscrições da 10ª Chamada
Pública para coordenador
pedagógico
 2 e 3/10 (segunda e terça-feira)
 8h às 12h ou das 13h às 17h
 Distrito de Educação correspondente à
unidade escolar

EXPEDIENTE
Secretária da Educação: Dalila Saldanha | Secretário Executivo: Joaquim Aristides de Oliveira | Secretário Adjunto: Jefferson Queiroz | Jornalista Responsável: Viviane Sobral | Textos: Viviane Sobral, Luana
Oliveira, Gustavo Freitas, Thiago Andrade, Palloma Castelo Branco | Fotografia: Alcides Freire | Projeto Gráfico e Diagramação: Julio Pio

