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SME apresenta edital da VIII Feira Municipal
de Ciências e Cultura de Fortaleza
A Secretaria Municipal da Educação (SME) apresentou nesta semana o edital que regulamentará a VIII Feira Municipal de Ciências e Cultura de Fortaleza. A ação
pedagógica é um incentivo ao desenvolvimento do interesse pela ciência, estimulando nos estudantes a curiosidade e a capacidade investigativa, reflexiva e crítica,
o desenvolvimento de projetos científicos interdisciplinares e a promoção do intercâmbio cultural e científico entre escolas. As unidades escolares poderão realizar
as inscrições dos trabalhos entre os dias 2 a 8 de maio. Este ano, o evento será realizado em duas etapas: Distrital, nos dias 24, 29 e 30 de maio; e Municipal, nos
dias 11 e 12 de setembro. • Acesse o edital e confira o cronograma.

Professores da Rede Municipal
são homenageados durante a
Semana do Livro Infantil

SME realiza etapa municipal da V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, em 18
de abril, a Secretaria Municipal da Educação destacou,
durante toda a semana no • Facebook da SME, o
trabalho de professoras da Rede Municipal de Ensino
que são autoras de livros infantis. Entre as publicações
estão livros que fazem parte do material pedagógico
da educação básica no Estado do Ceará. Foram cinco
profissionais homenageadas, finalizando a campanha
nesta sexta-feira (20/04) com uma homenagem
póstuma à professora Sáskia Brígido, autora de títulos
como “Uma escola encantada”, falecida em 2016.

A SME realizou, nesta sexta-feira (20/04), a etapa municipal da V Conferência Nacional Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente (CNIJMA). O evento, realizado na Universidade do Parlamento Cearense (Unipace),
contou com a participação de 16 escolas municipais. Nesta etapa, os alunos apresentaram seus projetos e
eles próprios elegeram os seis projetos que seguem para a etapa estadual. As escolas eleitas para representar
a Rede Municipal de Fortaleza na etapa estadual foram: EM Francisco Silva Cavalcante (Distrito 1), EM
Professor Luís Costa (Distrito 2), ETI Joaquim Francisco de Sousa (Distrito 3), ETI Edgar Linhares (Distrito 4),
EM José Militão (Distrito 5) e EM Professora Terezinha Ferreira Parente (Distrito 6). Esta edição da Conferência
trouxe o tema “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”, em um compromisso com as ações coletivas
assumidas em prol da sustentabilidade no ambiente escolar.

SME informa sobre
prorrogação de prazos do
programa Mais Alfabetização

A Secretaria Municipal da Educação (SME)
comunica aos diretores escolares que, em função
das diversas ações a serem realizadas no início
das atividades do programa Mais Alfabetização,
alguns prazos foram prorrogados. O novo prazo
para aplicação da avaliação diagnóstica segue até
30 de abril; para o lançamento dos resultados no
Sistema de Monitoramento, até 7 de maio. A SME
comunica, ainda, que as avaliações para download e as
orientações para aplicação encontram-se no Portal de
Monitoramento do Programa Mais Alfabetização no
endereço • maisalfabetizacao.caeddigital.net
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Escolas sediam Conferências
Livres dos Direitos da Criança
e do Adolescente

Seis escolas da Rede Municipal de Ensino sediaram,
durante esta semana, as Conferências Livres Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2018,
promovidas pelo Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica).
Com o tema “Crianças e Adolescentes participando
e propondo Política Pública”, a ação promoveu, como
atividade de integração e formação, a participação
de alunos do 9° ano em exercícios que os possibilite
expor suas necessidades para fomentação de políticas
públicas de incentivo, a fim de beneficiá-los dentro e
fora das escolas em que estudam. • Leia mais
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 agende-se

Lançamento do PROJETO
Integração - Turmas Avançadas
 23 de abril (segunda-feira)
 14h
 Anfiteatro do Paço Municipal
R. São José, 01 - Centro

EXPEDIENTE
Secretária da Educação: Dalila Saldanha | Secretário Executivo: Joaquim Aristides de Oliveira | Secretário Adjunto: Jefferson Queiroz | Jornalista Responsável: Viviane Sobral | Textos: Viviane Sobral, Luana
Oliveira, Gustavo Freitas, Palloma Castelo Branco | Fotografia: Alcides Freire | Projeto Gráfico e Diagramação: Julio Pio

