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Segundo encontro do Colegiado de Diretores de 2018
debate desafios e metas da gestão escolar
O Colegiado de Diretores da Rede Municipal de Ensino se reuniu na quarta-feira (06/06), no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. Os temas tratados
neste segundo encontro de 2018 foram as novas diretrizes do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE); o planejamento e
execução da parcela emergencial; e a apresentação do Selo Escola e Sustentabilidade, uma proposta de mobilização das unidades escolares em torno de um ciclo
de melhoria contínua na utilização eficiente dos recursos e na conservação dos espaços escolares. O Colegiado de Diretores da Rede Municipal de Ensino conta
com 38 integrantes e tem como objetivo fortalecer a gestão democrática e participativa da educação municipal.

Alunos da Educação Inclusiva participam da XXVI Corrida de Rua Unifor 2018
No último domingo (03/06), 18 alunos da Escola Municipal Maria Roseli Lima Mesquita participaram da XXVI Corrida de Rua Unifor 2018 para pessoas com
deficiência. Os estudantes foram acompanhados pelos profissionais da unidade: a professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Maria de Lourdes
Leite Paiva; a diretora Raquel Araújo Pompeu; a coordenadora pedagógica Auri Régia Ires Cipriano e o secretário escolar José Océlio Santiago Félix. A ação estimula
as pessoas com algum tipo de limitação visual, física, intelectual e auditiva à prática de atividade física, propiciando uma melhoria em sua qualidade de vida, além
de auxiliar na reabilitação e na inclusão.
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Sesec e sme se reúnem
para tratar sobre
convênio de proteção
das escolas municipais

Alunos da Rede
Municipal de fortaleza
participam da 1ª fase
da OBMEP 2018

Os alunos da Rede Municipal de Ensino participaram,
durante a última terça-feira (05/06), da primeira fase da 14ª
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP 2018). Cada escola inscrita aplica e corrige as
provas, compostas de 20 questões de múltipla escolha,
seguindo as instruções elaboradas pela Associação Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Destinada aos
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio, a OBMEP contribui para estimular o estudo
da Matemática e incentivar o ingresso dos jovens nas áreas
científicas e tecnológicas. Os alunos classificados farão a 2ª
fase, discursiva, marcada para 15 de setembro.

 agende-se

A secretária da Educação, Dalila Saldanha, foi
recebida pelo secretário municipal da Segurança Cidadã
(Sesec), Azevedo Vieira, na quarta-feira (06/06) para
tratar das novas estratégias de renovação do Termo de
Cooperação Técnica firmado entre as duas pastas para
a proteção das escolas municipais. Juntamente com
equipes técnicas da Sesec, SME e Guarda Municipal, os
secretários discutiram novos formatos operacionais e de
capacitação para os agentes envolvidos, principalmente
os integrantes da Inspetoria de Segurança Escolar. Na
próxima semana, está previsto um novo encontro para
apresentação da nova minuta do convênio.

A Secretaria Municipal de Educação (SME), por
meio da Coordenadoria de Ensino Fundamental e do
Núcleo de Educação Inclusiva e Diversidade, realizou
o segundo encontro de formação de Profissionais
de Apoio Escolar (PAE), na segunda-feira (04/06),
no Auditório Murilo Aguiar. O evento, que tratou
sobre primeiros socorros, contou com a parceria
da corporação do coronel Leandro Silva Nogueira,
bombeiro militar da 7ª SB Militar da Assembleia
Legislativa. O convite para a formação foi estendido
aos Coordenadores dos Centros de Educação Infantil
(CEI) da Rede Municipal de Ensino.

I Seminário Municipal de Vivências de Letramento e
Alfabetização do PNAIC – Fortaleza
 11, 12, 13 e 15 de junho
 13h - horário de abertura - segunda-feira (11/06)
 Auditório Murilo Aguiar - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Av. Desembargador Moreira, 2807 - Dionísio Torres
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Profissionais de
Apoio Escolar e
coordenadores de CEIs
participam de formação
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