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SME divulga diretrizes da matrícula 
2018 nas escolas municipais

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), as diretrizes de matrículas dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino para 2018. Os pais ou responsáveis devem estar atentos às datas do calendário para garantir a vaga dos seus filhos. O 
calendário foi elaborado para oferecer mais agilidade ao processo e conforto aos pais, evitando filas de espera. As matrículas de alunos novatos 
acontecem no período de 3 a 9 de janeiro. Ainda neste mês de dezembro, a SME dispõe de um período de inscrições no Registro Único para as 
turmas de creches, e de prazo de pré-inscrição para as Escolas de Tempo Integral. Acesse a notícia completa •.

As Escolas Municipais de Tempo Integral Nossa Senhora de Fátima e Diogo Vital de Siqueira foram 
classificadas para a etapa estadual do Ceará Científico, evento de iniciativa do Governo do Estado do 
Ceará. Os trabalhos premiados passaram pelas fases escolar e regional e concorreram na categoria 
Pesquisa Júnior. Ao todo, 12 trabalhos desenvolvidos por alunos e professores de 10 escolas municipais 
de Fortaleza participaram da fase regional. O evento Ceará Científico, em sua etapa estadual, acontece 
nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.

A solenidade de encerramento das atividades 
letivas do programa Pró-Técnico reuniu, na tarde 
da última quarta-feira (06/12), alunos, professores 
e gestores que participaram do programa no ano 
de 2017. No evento, o ex-aluno Luidhy Santana 
abordou o impacto do programa nos desafios 
acadêmicos e a trajetória de estudos que o levou 
até o trabalho na Nasa. Os coordenadores dos 
nove polos do Pró-Técnico foram homenageados. 
A cerimônia contou com a presença da secretária 
da Educação, Dalila Saldanha; dos estagiários da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) que atuam 
no programa; técnicos da SME e gestores das 
escolas de Fortaleza.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) 
realizou, nesta sexta-feira (08/12), na Universidade 
do Parlamento Cearense (Unipace), o Festival de 
Artes e Protagonismo Juvenil das Escolas da Rede 
Pública Municipal de Fortaleza, com o tema "Em 
busca de um mundo sustentável". O evento promove 
ações de fortalecimento do protagonismo juvenil 
a partir de manifestações artísticas, culturais e de 
cidadania nas modalidades: teatro, dança, produção 
audiovisual, música, fotografia, artesanato e desenho.
Na programação, trabalhos de alunos de 18 escolas 
municipais foram apresentados. A seleção aconteceu 
no mês de novembro e contemplou as produções de 
150 estudantes.

Uma mostra de talentos, com música, teatro, 
dança e poesia no Cuca do Mondubim. Assim, 
foi encerrado, na sexta-feira (01/12), as atividades 
de 2017 do Projeto Integração, realizado pela 
Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria 
Municipal da Educação (SME). Entre as atrações 
apresentadas no evento, os estudantes que fizeram 
oficinas de fotografia nos Cucas Jangurussu e 
Barra do Ceará mostraram o resultado das imagens 
coletadas durante o semestre. 

A Secretaria Municipal da Educação (SME) lançou, na última segunda-feira (04/12), o #PartiuEnsinoMédio, iniciativa que foca na preparação dos estudantes do 
9º ano e da Educação de Jovens e Adultos para garantir a conclusão do Ensino Fundamental e a continuidade da vida escolar.  O #PartiuEnsinoMédio vai integrar o 
projeto Aprender Mais, criado neste ano com o objetivo de consolidar a aprendizagem dos alunos. Outra novidade é a ação #EuNoIFCE, com foco na mobilização 
e preparação dos alunos para se inscreverem no processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Saiba mais •
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