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SME lança plano de combate às arboviroses 2018 
na Rede Municipal de Ensino

A secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, apresentou na manhã desta quinta-feira (01/03), o plano de combate às arboviroses da Rede Municipal 

de Ensino de Fortaleza para 2018. O evento aconteceu na Escola Municipal Professora Maria José Macário Coelho, no bairro Passaré. Entre as ações que serão 

fortalecidas durante o ano estão: o projeto Detetives contra o Aedes, que será ampliado para 12 escolas municipais, com a participação de mil alunos; lançamento 

da 2ª edição do Selo "Escola Amiga da Saúde: Todos contra o Aedes"; a disciplina de Educação Patrimonial; e a manutenção da quarta-feira como Dia “D” da 

Educação no combate às arboviroses. Dentro das atividades do Selo, se destacam o programa "Quarteirão limpo, Vida segura", que prevê a criação de brigadas 

nas comunidades para a monitoria dos focos nos quarteirões próximos às escolas; a criação das Brigadas Juvenis, envolvendo os grêmios escolares; e o lançamento 

do Selo "Turma Amiga da Saúde". Confira a galeria de fotos!

A SME realizou, na terça-feira (27/02), o Seminário de 
abertura da Formação Continuada da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental 2018. O evento fomentou o 
diálogo sobre os percursos da formação PAIC/PNAIC para 
2018 com palestra dos técnicos da Secretaria da Educação 
do Estado do Ceará (Seduc), Wanda Peres e Idelson Paiva, 
e também com a Profª Dra. Fátima Sabóia (UFC) sobre o 
tema “Pedagogia de projetos - Práticas pedagógicas que 
promovem os direitos de aprendizagem das crianças”.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) informa às unidades escolares 
que a ferramenta para remanejamento 
de livros está disponível no Sistema PDDE 
Interativo. As escolas precisam acessar a 
aba Livro no • pddeinterativo.mec.gov.
br e realizar o seu diagnóstico, informando 
a quantidade de alunos, professores, livros e 
manuais. Em seguida, o sistema mostrará o 
saldo de livros existentes na escola. Assim, fica 
simples identificar livros que faltam ou sobram 
em cada unidade. • Clique aqui e acesse o 
informe do FNDE na íntegra.

A Prefeitura de Fortaleza promoveu mutirão contra 
o Aedes Aegypti no Jangurussu na última terça-feira 
(27/02). A ação contou com atividades educativas e 
de visita domiciliar. As brigadas das Escolas Municipais 
Professor Francisco de Melo Jaborandi, Tais Maria 
Bezerra Nogueira e Martha dos Martins Coelho 
Guilherme participaram da ação. Aproximadamente 85 
estudantes participaram ainda da exposição interativa 
montada pela Fiocruz, “Que mosquito é esse?”.

A Getedu, parceira Google for Education, está 
selecionando projetos de inovação com uso de 
ferramentas Google. Se sua escola desenvolve trabalho 
inovador envolvendo alunos e uso dessas ferramentas, 
compartilhe seu projeto em formato vídeo (até 3 
minutos de duração) e texto (se possível) até 6 de março 
no e-mail: marcele@gedu.demo.geteducacional.com.
br, com cópia para: inovacao.educacional@educacao.
fortaleza.ce.gov.br. Mais informações: 3277.2888. 
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  galeria de fotos - plano de combate às arboviroses 2018

  agende-se

SEMináRio tRata SobRE PaiC/
PnaiC E PEdagogia dE PRojEtoS 
E MaRCa iníCio daS FoRMaçõES 

FndE oRiEnta SobRE 
REManEjaMEnto dE 
livRoS didátiCoS

alunoS PaRtiCiPaM dE açõES 
EduCativaS dE CoMbatE ao 
aEdES aEgyPti no janguRuSSu

gEtEdu SElECiona PRojEtoS 
dE inovação CoM uSo dE 
FERRaMEntaS googlE

inauguRação da ESCola 
MuniCiPal dE tEMPo intEgRal 
MaRia odEtE da Silva ColaRES

 5 de março (segunda-feira)
 18h
  Rua Coronel João de Oliveira, S/N – Messejana   
    em frente à Rua Capanema 

ColEtiva dE divulgação do 
dESEMPEnho da REdE MuniCiPal 
dE EnSino naS avaliaçõES do 
SPaECE 2017

  6 de março (terça-feira)
  9h
   Universidade do Parlamento Cearense (Unipace)
     R. Barbosa de Freitas, 2674 – 6º andar –  Dionísio Torres 
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