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Dia das Mães na SME é celebrado com
café da manhã, música e homenagens
O Dia das Mães da Secretaria Municipal da Educação (SME) foi celebrado nesta sexta-feira (11/05) com uma programação especial às profissionais de todas
as áreas que trabalham na sede. As comemorações incluíram um encontro no café da manhã e homenagens às servidoras, com a participação da secretária da
Educação, Dalila Saldanha, além da prestação de serviços de estética e massoterapia. Os alunos Ada Sâmia e Edson Filho, da Escola Municipal Maria Zelia Correia
de Souza, participaram do momento com uma apresentação musical. Também foi exibido o vídeo da campanha "Mães na Educação - O amor que transforma",
realizado pela Assessoria de Comunicação, com a narração de Carla Freitas (técnica da Cogest), Marisa Aquino (assessora especial do gabinete) e Lucidalva Bacelar
(coordenadora da Cogest). Todas as mães ganharam sementes de girassol, simbolizando transformação, vitalidade e fertilidade.
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projeto 'Leitura no
Parque' leva alunos da
Em Profª Aldaci Barbosa
ao Parque do Cocó

Os alunos da Escola Municipal Professora Aldaci
Barbosa, do bairro Sapiranga, visitaram o Parque do
Cocó na terça-feira (08/05) pelo projeto "Leitura no
Parque”, idealizado pela própria unidade. A atividade
proporcionou um momento de reflexão crítica e
interpretativa no espaço público. Participaram cerca
de 50 alunos, do 6° ao 9° ano. No Parque do Cocó, os
alunos passearam com a professora de história Nadjanara
Landim, participaram de um piquenique e da leitura
compartilhada de obras escolhidas por eles mesmos e
que são referência na literatura brasileira, contemplando
autores como José de Alencar e Rachel de Queiroz.

Inscrições para
VIII Feira Municipal
de Ciências e Cultura
são prorrogadas

A SME prorrogou até quarta-feira (16/05) o prazo
de inscrições da VIII Feira Municipal de Ciências e
Cultura de Fortaleza. As datas de divulgação dos
trabalhos selecionados e quantitativo de produções a
serem submetidos à seleção por cada unidade escolar
também foram adiadas. O objetivo da feira é incentivar
o protagonismo dos estudantes, atentando-se para
sua formação nos campos cognitivo, físico, emocional,
social e cultural, e dos professores orientadores que
desenvolvem práticas científicas que levam os estudantes
a reflexões sobre problemáticas do cotidiano e proposição
de soluções inovadoras.• Confira o aditivo ao edital.

▶saúde

Fortaleza realiza dia “D”
de imunização contra
a influenza

A Prefeitura de Fortaleza promove, neste sábado
(12/05), o dia “D” de imunização contra a Influenza. A
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará ofertando a
vacina em todos os 110 postos de saúde além mini postos,
localizados em pontos estratégicos da cidade, no horário
de 8h às 16h30. A meta de vacinação da capital é imunizar
90% do público-alvo que envolve 630 mil pessoas.
•

Confira a relação dos postos.
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Prefeitura lança
segundo Núcleo de
Desenvolvimento
Infantil (NDI)

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou, nesta sextafeira (11/05), no Canindezinho, o segundo Núcleo
de Desenvolvimento Infantil (NDI). O projeto do
NDI na Atenção Primária compõe as estratégias de
fortalecimento das políticas públicas direcionadas
para a Primeira Infância na Capital, disponibilizando
um novo espaço de avaliação do desenvolvimento
neuropsicomotor das crianças com o objetivo de
potencializar as atividades cognitivas, funcionais,
posturais, assim como, habilidades e competências,
além de proporcionar a integração das crianças em
grupos familiar, social e escolar.

 agende-se

Entrega do Prêmio Escola Nota 10
pelo Governo do Estado
 17 de maio (quinta-feira)
 8h
 Centro de Eventos do Ceará
(Pavilhão Leste - Salão Icapuí - Entrada D)
Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
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