
Os alunos do Centro de Educação Infantil João Marçal 
Mesquita, no bairro Floresta, agora contam com um novo 
espaço para brincar e desenvolver atividades lúdicas e 
educacionais: o parquinho de pneus "Quintal Lúdico", 
resultado de um projeto desenvolvido na unidade. A 
ação foi executada junto à comunidade, e os brinquedos, 
produzidos a partir do reaproveitamento de pneus que 
seriam descartados, foram desenvolvidos pelo artesão 
local Pedro Paulino. O Quintal Lúdico será mais um espaço 
para as crianças se divertirem e trocarem experiências. Os 
novos brinquedos têm forma de bichos e se unem às flores 
e árvores, o que chama atenção da criançada, fazendo do 
Quintal um ateliê de explorações e produções.

Mais de 500 alunos, entre eles, estudantes das escolas 
municipais Patativa do Assaré, Gabriel Cavalcante e Santa Tereza, 
participaram, na terça-feira (19/06), da formatura de graduação 
do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência 
(Proerd), no Shopping RioMar Kennedy. O projeto, desenvolvido 
pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal da 
Educação (SME), tem como proposta a ação conjunta entre PM, 
escola e família, combatendo o consumo de drogas e atos de 
violência (bullying) entre estudantes de 9 a 12 anos. Estiveram 
presentes o secretário executivo da Educação de Fortaleza, 
Joaquim Aristides, a gerente da Célula de Mediação Social e 
Cultura de Paz, Lady Lima, diretores das escolas, representantes 
dos Distritos da Educação, pais e professores dos alunos.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) 
informa que as competições de 12 a 14 anos e 
de 15 a 17 anos dos Jogos Escolares de Fortaleza 
2018 serão realizadas no período de 1º a 15 de 
agosto. Assim, o Boletim Geral Nº 01 com a tabela 
dos jogos e informações para as modalidades 
individuais no dia 31 de julho, junto às orientações 
sobre a realização dos Jogos Escolares, serão 
divulgados apenas em 31 de julho.
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equipamentos da rede municipal de ensino devem 
continuar ações de combate ao Aedes aegypti

As unidades da Rede Municipal de Ensino devem manter os cuidados diários contra o mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor das arboviroses. Por isso, a Secretaria 

Municipal da Educação (SME) reforça as orientações e lembra que toda quarta-feira é o Dia “D” da Educação contra o mosquito desde 2017. A meta é manter nossas escolas limpas 

e inspirar toda a comunidade nessa mobilização. A inspeção em cada unidade escolar e nas sedes da SME deve ser feita com base nas recomendações do check-list. Após a vistoria, 

o cumprimento das ações deve ser submetido ao sistema on-line de acompanhamento "Foco no foco". As boas práticas desenvolvidas pelas escolas devem ser compartilhadas para 

inspirar toda a Rede Municipal! Envie para o e-mail comunicacaosme@gmail.com, informando a escola e um telefone de contato. As iniciativas são divulgadas na intranet e no 

Facebook da SME. Esse conjunto de iniciativas integra as ações da SME no Comitê Permanente Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses, criado pela Prefeitura de Fortaleza.  

• Clique aqui e acesse as orientações completas!

Cerca de 3 mil alunos de 18 escolas da Rede Municipal de Ensino participam da programação do Festival Vida & Arte 2018, que acontece no Centro de Eventos do Ceará, 

nesta sexta-feira (22/06) e no sábado (23/06). As vagas foram disponibilizadas pelo Grupo de Comunicação O POVO, realizador do evento. O processo de escolha das escolas foi 

por adesão das próprias unidades. O maior festival multicultural do Brasil receberá, até domingo, mais de 600 atrações que possibilitarão vivencias nas áreas de literatura, música, 

dança, teatro, artes visuais, moda, espiritualidade, cultura popular, circo, humor, cultura geek e jornalismo. Confira a galeria!

  galeria -  eduCAção de fortaleza no festival vida & arte

FestivAl vidA & Arte reCebe Alunos dA rede MuniCipAl 

  agende-se
inAugurAção dA esColA de teMpo 
integrAl proFessorA hildete 
brAsil de sá CAvAlCAnte

  25 de junho (segunda-feira)
  18h
   Rua E, S/N (esquina com a Rua 12),  
     Conj. Arvoredo - Mondubim

i enContro téCniCo pArA estudo dA 
propostA CurriCulAr CeArense dA 
undiMe

  25 de junho (segunda-feira)
  8h às 17h
   Auditório da Unipace  - 6º andar
     Av. Pontes Vieira, 2391 - Dionísio Torres

  Inscreva-se

pApo de Futuro CoM Alunos do 
distrito de eduCAção 5

  25 de junho (segunda-feira)
  a partir de 8h
   Centro Cultural Bom Jardim
     Rua Três Corações, 400 – Bom Jardim
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