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Prefeitura de Fortaleza lança
Projeto Integração – Turmas Avançadas
O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, realizaram a aula inaugural do projeto Integração - Turmas Avançadas, na
tarde da última segunda-feira (23/04). Cerca de 150 alunos participaram do evento, que ocorreu no anfiteatro do Paço Municipal. O presidente da Associação de
Apoio ao Desenvolvimento da Excelência no Ensino Público, Francisco Dias, também esteve presente. O lançamento foi marcado pela descontração, com um batepapo entre os gestores e os estudantes. O Integração - Turmas Avançadas será realizado na Escola Municipal José Ramos Torres de Melo e atenderá 160 alunos do
6º ao 9º ano de quatro escolas municipais. Além das atividades regulares, eles terão ampliação da jornada com aulas de Português (Redação), Matemática, Física,
Química e Biologia com professores especialistas, incluindo alimentação, fardamento, transporte e material pedagógico. De acordo com o prefeito, a proposta é
fazer com que eles cheguem ao Ensino Médio mais fortalecidos.

SME realiza Seminário Ateliê na Educação Infantil: potencializando a autoria
infantil e ressignificando aprendizagens
A Secretaria Municipal da Educação (SME) realizou, nesta sexta-feira (27/04), na Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), o Seminário Ateliê na Educação
Infantil: potencializando a autoria infantil e ressignificando aprendizagens. O evento teve como objetivo contribuir com as reflexões sobre as prerrogativas da
presença do ateliê nas instituições de Educação Infantil e a sua contribuição para o ensino e aprendizagem das crianças e dos professores. O encontro, direcionado
a profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, incluiu na programação apresentações estéticas e relatos de integrantes do Projeto Ateliê na
Educação Infantil. Confira a galeria de imagens!

 galeria - ateliê na educação infantil

confira os novos
prazos prorrogados
do programa Mais
Alfabetização

A Secretaria Municipal da Educação (SME) comunica
aos diretores escolares que, em função das diversas
ações que necessitam ser realizadas no início das
atividades do Programa Mais Alfabetização, alguns
prazos foram prorrogados, conforme descrito a seguir:
até 11 de maio de 2018 para download dos cadernos
de testes e aplicação dos testes; até 14 de maio de
2018 para seleção dos assistentes de alfabetização;
cadastros das turmas; cadastro dos estudantes;
cadastro de professores alfabetizadores; cadastro dos
coordenadores alfabetizadores; e lançamento das
respostas dos estudantes. A SME comunica, ainda, que
as avaliações para download e as orientações para sua
aplicação encontram-se no Portal de Monitoramento
do Programa Mais Alfabetização no endereço
• maisalfabetizacao.caeddigital.net

SME entrega material
pedagógico para
consolidação da
aprendizagem na Rede

A SME está realizando, desde março, a entrega do
material pedagógico para consolidação da aprendizagem
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Ao todo,
foram investidos cerca de R$ 8 milhões em material para
41.647 mil alunos de 2.107 turmas da Educação Infantil
(Infantil IV e V) e do 2º ano do Ensino Fundamental. Os
conteúdos suplementam e potencializam o aprendizado
dos alunos. Além do material ofertado com recursos
municipais, a Rede Municipal também conta com o
apoio do Governo do Estado que disponibiliza material
estruturado para as turmas de 1º, 3º 4º e 5º ano. Mais
de 72 mil estudantes matriculados em 2.843 turmas são
contemplados. Esses recursos favorecem a consolidação
dos conhecimentos de forma autônoma e contribuem
com o aumento qualidade da educação ofertada e a
melhoria dos indicadores de aprendizagem.

 agende-se

Congresso Técnico dos Jogos
Escolares do Município de
Fortaleza
 4 de maio (sexta-feira)
 13h30
 Assembleia Legislativa do Ceará –
Complexo das Comissões
Av. Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres

A Prefeitura de Fortaleza decretou ponto facultativo, com compensação, o expediente do dia 30 de abril de 2018 em todas as
repartições da Administração Pública Municipal. Os órgãos disciplinarão e informarão a seus servidores o procedimento de compensação,
exceto para o Instituto Dr. José Frota (IJF) e a Secretaria Municipal da Saúde.
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