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Rede Municipal de Ensino inicia ano letivo
de 2018 com mais de 30 mil novos alunos
O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, deram início ao ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino na última segundafeira (29/01), na Escola Municipal Lirêda Facó, no bairro Bom Jardim (Regional V). Escolhida para realização do evento de abertura do ano letivo de 2018, a
escola foi a primeira unidade do pacote de reformas, que foi lançado no ano passado pela Prefeitura, a ter os serviços de melhorias concluídos. Ultrapassando
a marca de 213 mil alunos atendidos este ano, a Secretaria Municipal da Educação já contabilizou, em 2018, mais de 32 mil novos alunos na Rede Municipal
de Ensino, entre novatos e reingressos.
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Prefeito Roberto Cláudio
aponta projetos prioritários
para 2018 na Câmara Municipal

Secretário Jefferson
apresenta ações da educação
contra arboviroses em
seminário municipal
O secretário adjunto da Educação, Jefferson
Maia, participou nesta quarta-feira (31/01) do
I Seminário sobre Febre Chikungunya e outras
Arboviroses do Nordeste, realizado pela Prefeitura
de Fortaleza, no auditório da Unipace. Na ocasião,
o gestor apresentou ações desenvolvidas pela
Rede Municipal de Educação contra o Aedes
aegypti em 2017 e o que está sendo preparado
para 2018. O secretário destacou o
fortalecimento do protagonismo estudantil
com a mobilização que tem como objetivo
alcançar as famílias dos mais de 200 mil
estudantes das escolas municipais.

O prefeito Roberto Cláudio participou, nesta
quinta-feira (01/02), da reabertura dos trabalhos na
Câmara Municipal de Fortaleza. O gestor apresentou o
balanço dos trabalhos realizados em 2017 e a apontou
os projetos prioritários para 2018, além de citar
importantes matérias que seguem para tramitação
na Câmara Municipal e lançar o projeto Você Faz
Fortaleza, uma plataforma para ouvir a opinião dos
fortalezenses sobre projetos de infraestrutura. A
secretária da Educação, Dalila Saldanha, junto ao
secretariado municipal, acompanhou o prefeito na
visita ao legislativo. • Confira aqui o balanço de 2017
e os projetos prioritários para 2018.

Prefeitura de Fortaleza divulga novo boletim
dos Jogos do Servidor
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel)
divulgou esta semana novo Boletim Geral dos VIII
Jogos do Servidor Municipal. A atualização traz
informações sobre os confrontos de futsal adiados,
além do detalhamento da tabela das dez modalidades
que integram o torneio, com as respectivas datas,
locais de competição e eventuais cruzamentos. Com
a reformulação, o período para disputas do certame
foi ampliado para 31 de março de 2018. Equipes da
Secretaria Municipal da Educação (SME) disputarão
partidas em quatro modalidades esportivas. • Confira
o Boletim Geral dos Jogos do Servidor atualizado.

Educadores municipais
participam do III Colóquio
do GPLEER

 agenda cultural

Último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza tem
programação para todas as idades

Formadores e Professores da Rede Municipal de
Ensino participaram, entre os dias 29 e 31 de janeiro,
do III Colóquio do Grupo de Pesquisa, Literatura:
Estudo, Ensino e (Re)Leitura do Mundo (GPLEER), da
Universidade Estadual do Ceará (Uece). O evento, que
teve como tema "Por uma escola de leituras: o papel
da Literatura na formação de professores que formam
leitores", contou com mesas redondas, palestras,
apresentação de trabalhos, lançamento coletivo de
títulos e feira de livros.
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Em clima de despedida, o último fim de semana de
Pré-Carnaval está com uma programação especial nos
dez polos oficiais do Ciclo Carnavalesco 2018, além de
apresentações de blocos de rua espalhadas por toda
a Cidade. Mas os foliões não precisam se preocupar,
porque a programação é ainda mais intensa durante o
Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O Ciclo
Carnavalesco 2018 é uma realização da Prefeitura de
Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura
de Fortaleza (Secultfor).
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