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fortaleza alfabetiza mais de 90% dos alunos na idade
certa e atinge seu melhor desempenho no spaece
Os dados preliminares do Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece e Spaece-Alfa) de 2017 mostraram que o município
de Fortaleza alfabetizou 91,9% dos alunos na idade certa e obteve a melhor proficiência da história, com 202 escolas no nível adequado. Os indicadores foram
divulgados na tarde da última terça-feira (06/03), pelo prefeito Roberto Cláudio e pela secretária da Educação, Dalila Saldanha. A capital cearense saltou de apenas
20 escolas no nível adequado, em 2012, para 202, em 2017, atingindo um aumento de 910% no período. Na ocasião, os gestores ressaltaram o aumento do
número de alunos na rede municipal, que acompanha o crescimento dos índices ano após ano; e anunciaram um pacote de ações, orçado em R$ 18 milhões, para
intensificar o acompanhamento pedagógico dos alunos da Rede Municipal de Ensino. • Leia a matéria completa e os detalhes da coletiva.

22ª Escola de Tempo Integral da capital é inaugurada em Messejana
O prefeito Roberto Cláudio inaugurou, na última segunda-feira (05/03), a Escola de Tempo Integral (ETI) Maria Odete da Silva Colares. A unidade, instalada
no bairro Messejana, está atendendo cerca de 450 alunos do 6º ao 9º ano e fortalece a rede de ETIs em Fortaleza, que já conta com 22 equipamentos
similares, implantados desde 2014. As atividades didáticas interdisciplinares são desenvolvidas em 12 salas de aulas temáticas, incluindo os eixos Projeto de Vida e
Protagonismo, além de laboratório de Química/Biologia, laboratório de Física/Matemática e dois laboratórios de Informática. Com mais esse equipamento, cerca
de 8 mil alunos passam a ser atendidos nas Escolas Municipais de Tempo Integral. Confira a galeria!

 galeria de fotos - Inauguração da ETI maria odete da silva colares

técnicos da sme e distritos
discutem Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)

Técnicos da Secretaria Municipal da Educação (SME)
e dos Distritos de Educação se reuniram na terça-feira
(06/03) para discutir a

•

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental - documento que apresenta conhecimentos,
competências e habilidades considerados essenciais no
processo de aprendizado dos estudantes brasileiros ao
longo da educação básica. As escolas da Rede Municipal
também receberam orientações explicativas e discutiram
o documento. A mobilização, proposta pelo Ministério
da Educação (MEC), tem o objetivo de fazer com que
gestores, professores e escolas compreendam a estrutura
e as competências da diretriz. A BNCC foi homologada em
dezembro de 2017.

SME orienta sobre como
proceder em casos de acidentes
no ambiente escolar

Na tarde desta quinta-feira (08/03), Dia
Internacional da Mulher, a SME realizou um
momento de homenagem e agradecimento às
profissionais que trabalham na sede do órgão.
O momento contou com música ao vivo na
acolhida às mulheres que atuam nas diferentes
coordenadorias e trabalham pela Educação de
Fortaleza. Ao longo do dia, as profissionais também
foram homenageadas com a exibição de fotos na
campanha "Sou Mulher, Sou o que Eu Quiser",
apresentadas no térreo da SME e por meio das
mídias digitais. • Acesse a galeria de fotos!

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza
apresentou nesta semana um documento com
recomendações básicas sobre como o núcleo gestor
deve proceder em casos de acidentes no ambiente
escolar. A prevenção é o principal meio para evitar danos
ocasionados por acidentes no ambiente escolar, contudo,
a ocorrência destes exige procedimentos necessários e
adequados para minimizar suas consequências. Embora
cada acidente tenha causas e características diferentes, a
sequência de ações a serem realizadas vai ser sempre a
mesma. • Clique aqui para ter acesso ao documento
na íntegra em formato para impressão.
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