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alunos das escolas municipais garantem
participação no SANA 2018 e dão início ao agosto+
Cerca de 2 mil alunos de 40 escolas municipais participaram, nesta sexta-feira (27/07), da abertura do Sana 2018, um dos maiores eventos de cultura pop e geek
do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará. Acompanhados de profissionais das escolas e da Secretaria Municipal da Educação (SME), os estudantes puderam assistir
a shows musicais, desfiles de cosplays, salas temáticas e salas de games, entre outras atrações. A ação, uma parceria inédita da Secretaria Municipal da Educação
(SME) com a organização do Sana, teve como objetivo fomentar a criatividade, autonomia e protagonismo estudantil, a partir das diversas temáticas que fazem
parte do evento, como filmes, seriados, cosplays, animês, games e muita diversão. A atividade, já valendo como encerramento das férias, também marcou o início do
Agosto+, programação especial em comemoração ao Mês do Estudante na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Confira cobertura completa no Facebook da SME!

 galeria - participação dos alunos da rede municipal no sana 2018
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MUNICIPAL INTEGRAM
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PREFEITURA ABRE
SELEÇÃO DE FORMADORES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
DO ENSINO FUNDAMENTAL

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas,
até 5 de agosto, para a seleção pública de formadores
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. O processo seletivo será realizado em duas
etapas, sendo a primeira composta por análise de títulos
e experiência profissional e a segunda, pela aplicação de
prova didática, de caráter eliminatório e classificatório,
para os candidatos aprovados na primeira etapa. A
data prevista para aplicação da prova didática é 25 de
agosto. As inscrições devem ser feitas pela internet, no
Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

 agende-se

Os professores José Gilson Franco, da Escola Municipal
de Tempo Integral Professor Ademar Nunes Batista, e a
professora Danielly Ribeiro, da Escola Municipal 11 de
Agosto, foram selecionados para integrar o Time de
Autores da Associação Nova Escola. A seleção ocorreu
por meio de um processo destinado a educadores
interessados em produzir planos de aula para o Ensino
Fundamental na área de Língua Portuguesa. Cerca de 5
mil inscritos participaram da seleção. O objetivo é construir
uma nova plataforma de planos de aula para professores
de todo o País. Parabéns aos nossos professores!

MOTORISTAS E MONITORES
DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARTICIPAM DE SEMANA
DE FORMAÇÃO

Motoristas e monitores do transporte escolar da
Rede Municipal de Ensino participaram, durante esta
semana, do I Movimenta Cetrae, formação voltada
para a valorização esses profissionais. O encontro, que
na abertura contou com a participação da secretária
da Educação, Dalila Saldanha, aconteceu no Centro
de Treinamento Prof. Antônio de Albuquerque Sousa
Filho e reuniu cerca 140 profissionais. Durante a
programação, foi apresentada a retomada das ações
da Célula de Transporte Escolar para o 2° semestre do
ano letivo de 2018.

INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO E ENTREGA DA REQUALIFICAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BELARMINA CAMPOS
 31 de julho (terça-feira)
 A partir de 7h
 Escola Municipal Professora Belarmina Campos
Rua Doutor Manoel Rodrigues Monteiro, 840 - Vicente Pizón
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