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Escolas Municipais já podem aderir às atividades do Agosto+
A Secretaria Municipal da Educação (SME) disponibilizou nesta quinta-feira (19/07) o sistema on-line para que as escolas municipais possam aderir
às atividades oferecidas na programação do Agosto+. Para acessá-lo, o diretor da unidade escolar deve utilizar o mesmo login e senha de acesso aos
demais sistemas da SME. Cada escola poderá optar por, no máximo, dois eventos. Se for polo de EJA, até três, sendo esse último exclusivamente
no turno da noite. A SME ressalta que a oferta de eventos do Agosto+ está diretamente relacionada com a disponibilidade de transporte e que,
semanalmente, o sistema será atualizado com novas atividades. Fiquem ligados!

PROFESSORES AFASTADOS
PARA ESTUDOS DEVEM
ENTREGAR RELATÓRIO
SEMESTRAL A PARTIR DE
SEGUNDA (23/07)

ALUNA DE FORTALEZA É
UMA DAS 10 MELHORES
DO PAÍS NO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE
GINÁSTICA RÍTMICA

A aluna da Rede Municipal de Ensino e ginasta, Raquel
Rebouças, de 12 anos, garantiu a melhor classificação do
Ceará na categoria infantil do Campeonato Brasileiro de
Ginástica Rítmica. Raquel é integrante do Projeto “Sonho
em Movimento”, desenvolvido pela professora Jordana
Carneiro com alunas de escolas municipais da Praia
do Futuro. O melhor desempenho da estudante foi no
aparelho maças, no qual ela garantiu o 6º lugar geral.

A SME divulgou esta semana as orientações para a
entrega do relatório das atividades acadêmicas realizadas
no primeiro semestre de 2018. Estas orientações são
direcionadas aos profissionais afastados para estudos
de pós-graduação (Mestrado e Doutorado acadêmicos
e Mestrado Profissional em Rede Nacional). O relatório
deverá ser entregue no período de 23 de julho a 24 de
agosto em forma de processo, no setor de protocolo.
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ESCOLA DE GOVERNO/
IMPARH OFERECE CURSOS
DE APERFEIÇOAMENTO
PARA SERVIDORES
DURANTE O MÊS DE AGOSTO

A Escola de Governo/Imparh divulga a oferta de
cursos de aperfeiçoamento de servidores para o mês
de agosto. As inscrições seguem abertas até o dia
26 de julho e, para inscrever-se, basta enviar a ficha
de inscrição devidamente preenchida para o e-mail:
nailane.goncalves@sme.fortaleza.ce.gov.br
•

Confira a oferta de cursos e suas respectivas fichas
técnicas.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA
PARTICIPAM DA ABERTURA DO SANA 2018

 27 de julho
 12h
 Centro de Eventos do Ceará

Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
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