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Fortaleza é a 3ª capital do país em matrículas
de tempo integral, mostra Censo Escolar 2017
Fortaleza é a terceira capital do Brasil e a primeira do Nordeste em número de matrículas no Tempo Integral, conforme o Censo Escolar 2017, divulgado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em relação a 2016, a Rede Municipal de Fortaleza teve um aumento de
matrícula em tempo integral de 108,9%. No Ensino Fundamental especificamente, o avanço foi de 169,8%. As outras duas redes com maior atendimento
em números absolutos foram Rio de Janeiro (207.072) e São Paulo (80.509). • Leia mais.

artigo
Educação de Fortaleza e os avanços para garantir a aprendizagem
A política educacional de Fortaleza se norteia na convicção de que a educação escolar faz diferença na qualidade de vida das pessoas. Para
isso, são mobilizados esforços para ter todas as crianças e adolescentes na escola, com a clareza de que não basta oferecer atendimento; é
preciso garantir o direito de aprender a todos que chegam à instituição. É um direito subjetivo, mas, essencialmente, é um direito cidadão.
O Censo Escolar da Educação Básica 2017, mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro, realizado pelo Inep, apontou
a expansão das matrículas em todas as faixas de ensino em Fortaleza. É um fato concreto que materializa a caminhada pelo cumprimento
de um dos compromissos assumidos pela gestão Roberto Cláudio.

por Dalila Saldanha,
Secretária da Educação de Fortaleza.
Artigo publicado no jornal O
Povo, em 4 de janeiro de 2018.

Em 2016, a matrícula total, da creche à educação de jovens e adultos, alcançou 197.381 alunos. Em 2017, foram 207.302 alunos, que
traduz um aumento de quase 10 mil estudantes em um único ano. Fortaleza vai na contramão nacional, já que no País foram registrados
decréscimos de matrícula. Somente na Educação Infantil, o crescimento foi de quase 10%, avançando de 38.388 educandos para 42.083.
Para que isto fosse possível, foram inaugurados 12 Centros de Educação Infantil só em 2017. Também foi alcançada a importante marca de
100 unidades de Educação Infantil entregues na gestão desde 2013. A primeira infância é, de fato, uma prioridade.

Outro destaque foi o atendimento em tempo integral, que passou de 26.841 alunos (2016) para 56.065 (2017), que equivale a 108,9%
de aumento. Fortaleza foi um dos municípios que mais cresceu neste tipo de atendimento. Houve, ainda, a expansão da inclusão de crianças
com necessidades especiais em 41%: passou de 4.100 (2016) para 5.797 (2017).
São resultados da priorização da Educação pelo prefeito desde 2013, com ações como a seleção de gestores por mérito; valorização dos profissionais com
realização de concurso público; melhoria na infraestrutura das escolas; além da ampliação da Educação de Tempo Integral, por meio das Escolas de Tempo Integral
e da consolidação de programas de jornada ampliada. Os avanços em indicadores como o Spaece e a Avaliação Nacional da Alfabetização reforçam a credibilidade
da nossa rede e, juntamente com o apoio do prefeito Roberto Cláudio e devido ao engajamento dos pais e dos profissionais que fazem a Educação de Fortaleza,
apontam que estamos no caminho certo para continuar avançando, na busca de garantir o sucesso dos nossos alunos.

Prefeitura entrega nova
quadra da ETI Antônio Girão
Barroso, no Jangurussu

CME realiza 2º encontro de
formação do Sistema
de Credenciamento
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O prefeito Roberto Cláudio inaugurou, nesta
quinta-feira (11/01), a nova quadra poliesportiva
da Escola Municipal de Tempo Integral Professor
Antônio Girão Barroso, no bairro Jangurussu, com
área de 911m² incluindo coberta, arquibancada,
vestiários, depósito, rampa de acesso e iluminação.
A solenidade contou com a presença do secretário
adjunto da Educação, Jefferson Maia, além de
profissionais da SME, Distrito da Educação, e
autoridades. Esta é a 17ª quadra entregue na gestão.

O Conselho Municipal da Educação (CME) realizou,
nesta sexta-feira (12/01), o 2º encontro de formação
dos secretários escolares para a implantação do projetopiloto de informatização do credenciamento das
escolas municipais. O objetivo é implantar o sistema no
CME e contribuir no processo de recebimento, controle
e agilidade dos processos. O projeto contemplará,
inicialmente, seis unidades escolares. A perspectiva é
que, a partir de março, o sistema seja implantado em
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.
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