
A secretária da Educação, Dalila Saldanha, 
apresentou, na última quarta-feira (13/06), um balanço 
da gestão municipal junto à Comissão de Educação 
da Câmara Municipal de Fortaleza. A titular da SME 
destacou aos vereadores Jorge Pinheiro, Marcio 
Martins, Guilherme Sampaio e Daniel Borges conquistas 
históricas, avanços e desafios da Rede Municipal de 
Ensino. Durante o encontro, a secretária esclareceu os 
questionamentos levantados pelos vereadores, tendo 
a oportunidade de atualizar os investimentos em 
infraestrutura já executados e também os que estão 
sendo planejados para o parque escolar.

• Saiu a lista dos 60 trabalhos selecionados na 
etapa distrital para a VIII Feira Municipal de Ciências 
e Cultura de Fortaleza, em setembro. Na fase 
distrital, 20 trabalhos de cada Distrito de Educação 
foram apresentados. A equipe técnica composta por 
profissionais da SME e da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) avaliou e selecionou 10 trabalhos por distrito. A 
etapa distrital se encerrou na última terça-feira (12/06) 
com a apresentação dos trabalhos dos Distritos 4 e 5 
no Cuca Mondubim; dos Distritos 1 e 3 ocorreu no 
Shopping Riomar Kennedy; e dos Distritos  2 e 6, no 
Centro de Treinamento Antonio Albuquerque.
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i seminário municipal de vivências de 
letramento e alfabetização do pnaic promove 

palestras e apresentações com professores

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou, durante esta semana, o I Seminário Municipal de 

Vivências de Letramento e Alfabetização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). A 

programação incluiu palestras, com temáticas abrangendo a Educação infantil e o Ensino Fundamental 

como questões relacionadas ao letramento e ao ciclo de alfabetização. Participaram do evento profissionais 

da Rede Municipal de Ensino que atuam do Infantil 4 ao Ensino Fundamental. O Pnaic tem o propósito 

de apoiar todos os professores que atuam no ciclo de alfabetização a planejarem as aulas e a usarem de 

modo articulado os materiais e as referências curriculares pedagógicas. O secretário adjunto da Educação 

de Fortaleza, Jefferson Maia, acompanhou a abertura do evento junto com a coordenadora da Educação 

Infantil, Elizangela Amaral, e o coordenador do Ensino Fundamental, Osvaldo Negreiros. 

• Confira a cobertura completa na intranet  da SME!

  imagens da semana

Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, de 
acordo com o Decreto Municipal Nº 14225/2018, o 
expediente dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Município de Fortaleza será: 
das 13h às 17h, quando os jogos se realizarem às 9h; 
das 8h às 12h, quando os jogos se realizarem às 15h; 
ponto facultativo nos dias em que os jogos ocorrerem 
às 11h ou 12h. O horário estabelecido deverá 
ser seguido também pelo servidor com 
jornada reduzida. Haverá compensação 
das horas, seguindo critérios definidos 
pelo gestor de cada órgão e entidade.  
• Confira mais sobre o decreto.

preFeitura inForma 
Funcionamento na 

copa do mundo 2018

Professor Gustavo Brandão, 
da Escola Municipal 
Professor Martinz de 
Aguiar, lança livro sobre 
Horta Escolar. • Saiba mais

Apresentações artísticas 
e culturais, incluindo 
até roda de capoeira, 
marcaram a culminância 
do projeto Cultura 
Africana, na Escola 
Municipal 15 de Outubro. 
• Saiba mais

Aluna Aurissol Azevedo (1ª da esquerda para direita), da ETI Joaquim Francisco, 
integra delegação cearense que embarcou para a V Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que acontecerá em Sumaré (SP). 

 saiBa mais

Inovações para o professor 
ter mais autonomia e 
melhor desempenho 

exigem investimentos 
na formação continuada 

desses profissionais

Prof. Dr. Artur Gomes de Morais,
palestrante do segundo dia do I Seminário 

Municipal de Vivências de Letramento e 
Alfabetização do Pnaic
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