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Alunos da Rede Municipal de Ensino assistem a
espetáculo de companhia portuguesa no TJA
Cerca de 1.200 alunos da Rede Municipal de Ensino assistiram, nesta sexta-feira (04/05), ao espetáculo A Floresta d’Água – suíte ecológica, do compositor
português Jorge Salgueiro. A apresentação aconteceu no Theatro José de Alencar. O concerto participado constitui uma proposta internacional de aproximação
ao mundo da música erudita. A ação faz parte do programa de apreciação artística - visitas culturais que a SME desenvolve por meio do seu Núcleo de Cultura,
que articula mensalmente a visitação dos alunos da rede pública municipal a diversos equipamentos e eventos culturais.

 galeria - educação de fortaleza no tja

Escolas municipais
de Fortaleza iniciam
atividades do programa
Mais Alfabetização

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza deu início,
durante o mês de abril, às atividades do programa
Mais Alfabetização, que vai fortalecer os processos
de aprendizado de leitura, escrita e matemática dos
estudantes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.
Mais de 30 mil alunos de 203 escolas serão atendidos.
As atividades tiveram início no dia 16 de abril. Cerca de
mil assistentes de alfabetização já foram selecionados
para atuação no programa e avaliações diagnósticas
para os alunos atendidos foram aplicadas. O programa
é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC).

Congresso Técnico
orienta profissionais
sobre Jogos Escolares
de fortaleza 2018

Profissionais de
apoio escolar dos seis
Distritos participam
de formação

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou
nesta sexta-feira (04/05), na Assembleia Legislativa
do Ceará, o Congresso Técnico dos Jogos Escolares
do Município de Fortaleza 2018. O encontro reuniu
os responsáveis diretos do departamento de esportes
e de educação física das escolas municipais e tratou
de assuntos pertinentes às disputas e particularidades
da competição dos Jogos Escolares de Fortaleza
2018, como regulamento e formato das disputas.
Participaram do evento os representantes de escolas
públicas e particulares inscritas nos jogos de Fortaleza.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou,
por meio da Coordenadoria de Ensino Fundamental
e do Núcleo de Educação Inclusiva e Diversidade, no
último dia 25 de abril, a formação de profissionais de
apoio escolar (PAE). O evento foi o início do período
formativo de 2018 para os 174 profissionais dos seis
Distritos Educacionais da Rede Municipal de Ensino.
Neste ano, a formação está sendo organizada de forma
a oferecer aporte de conhecimentos e informações
inerentes à ação desses profissionais, com o objetivo
de colaborar para a construção da prática apropriada.
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A Secretaria Municipal da Educação (SME) irá desenvolver,
em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus),
durante o primeiro semestre deste ano, a campanha de
emissão dos documentos de RG e CPF para os estudantes
do 9º ano. A ação facilitará o desenvolvimento de suas
atividades enquanto cidadãos e contribuirá também para
a inscrição no processo seletivo de ingresso nas escolas de
nível médio. • Saiba mais.
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SME promove Papo de Futuro com
grêmios estudantis do Distrito 5
 7 de maio (segunda-feira)
 a partir de 8h30
 Centro Cultural Bom Jardim
R. Três Corações, 400 - Bom Jardim
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