16 de março • 2018 • educacao.fortaleza.ce.gov.br

Conferência Municipal Popular de Educação de Fortaleza
ocorre no próximo dia 21 e está com inscrições abertas
A Conferência Municipal Popular de Educação (CMPE) de Fortaleza está com inscrições abertas. O evento é promovido pelo Fórum Municipal de Educação
(FME), com apoio da Secretaria Municipal da Educação (SME), e acontecerá na próxima quarta-feira (21/03), na Universidade do Parlamento Cearense (Unipace).
Com o tema “Implementar os Planos de Educação é Defender uma Educação Pública de Qualidade Social, Gratuita, Laica e Emancipadora”, a Conferência tem
como público-alvo as entidades representantes da sociedade civil, gestores e trabalhadores da Educação, além de pais e estudantes. O encontro tem como objetivo
promover discussões e deliberações do documento base da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape 2018), além de eleger os delegados que irão
representar Fortaleza na Conferência Estadual Popular de Educação (Coepe). • As inscrições podem ser realizadas on-line até 19 de março. Há limite de vagas,
entretanto, em caso de vagas ainda disponíveis, novas inscrições poderão ser realizadas no ato do credenciamento. Mais informações: 3459-7252 ou 3459-6702.

 galeria da semana

15/03: Comemoração do Dia Internacional do

16/03: Inauguração da brinquedoteca do

16/03: Mutirão contra o Aedes no Bom Jardim

Circo no CEI Infante Rosalina Rodrigues

CEI Murilo Serpa (Henrique Jorge)

com escolas municipais do Distrito 5

(Parque Dois Irmãos)

projeto Aprendizagem
Cooperativa e Solidária é
apresentado em seminário

A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou,
na terça-feira (13/03), o Seminário sobre Aprendizagem
Cooperativa e Solidária, com a presença de diretores e
coordenadores pedagógicos das escolas municipais que
ofertam o Ensino Fundamental II e EJA, além do secretário
adjunto da Educação, Jefferson Maia, coordenadores dos
distritos e outros representantes. O objetivo foi apresentar
o projeto da Universidade Federal do Ceará aos gestores
e ampliar sua atividade na Rede Municipal de Ensino. A
proposta foi apresentada pelo professor Manoel Andrade,
coordenador de Articulação entre a Universidade e a
Escola Básica e do Programa de Estímulo à Cooperação na
Escola. A participação no projeto será por adesão.

Professor da Rede Municipal
integra "Time de Autores" da
Associação Nova Escola

Escolas já podem se inscrever
nos Jogos Escolares de
Fortaleza 2018

O professor Paulo César Rocha, da Escola Municipal
Professor Clodoaldo Pinto (Distrito 3), é um dos mentores
do projeto Time de Autores da Associação Nova Escola,
fruto de parceria entre a Fundação Lemann e o Google.
O educador foi selecionado por meio de processo seletivo
com cerca de 15 mil inscritos e é o único representante
de Fortaleza. O Time de Autores tem a missão de colocar
professoras e professores brasileiros, de escolas públicas
e privadas, no lugar de autores de materiais sobre os
processos de ensino e aprendizagem e construir uma
plataforma de planos de aula de matemática alinhados à
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Outra seleção
será realizada em abril. Parabéns, Paulo César!

Já estão abertas, no site da • Secretaria do Esporte

Projeto Escolas
Conectadas abre
inscrições para
professores da Rede
Municipal
A Secretaria Municipal da Educação
(SME) abre inscrições, em parceria com
a Fundação Telefônica Vivo, por meio do
programa Escolas Conectadas, para os
cursos on-line de formação destinados
a professores da Rede Municipal
de Ensino. Os cursos são gratuitos e
objetivam a inserção dos educadores na
cultura digital e o estímulo à adoção de
competências do século XXI.
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do Estado (Sesporte), as inscrições para os Jogos
Escolares de Fortaleza 2018. As modalidades disponíveis
são: atletismo, badminton, ginástica rítmica, judô, tênis de
mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol, luta olímpica,
ciclismo, natação, basquete 3x3, vôlei e vôlei de praia.
Poderão se inscrever instituições educacionais privadas e
públicas, nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.
Após realizarem inscrição no site da Sesporte, as escolas
municipais devem informar a participação para o Núcleo
de Esporte e Cultura da SME, por meio do endereço
eletrônico:  jogosescolares2018sme@gmail.com.

Secretária Dalila Saldanha
participa da Reunião do
Consed sobre a BNCC

A secretária da Educação de Fortaleza Dalila Saldanha
participou, na última segunda-feira (12/03), da reunião
do Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), que debateu a redação do texto da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio. A
proposta do documento foi apresentada pelo secretário
de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli
Soares, durante a I Reunião Ordinária do Conselho,
realizada em Fortaleza (CE).
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