SME
Secretaria Municipal de Educação
ORIGEM
A Secretaria Municipal de Educação foi criada em 2007, a partir do
desmembramento da Secretaria de Educação e Assistência Social –
SEDAS. O número total de alunos na rede municipal é de 231.198 em
todas

as

modalidades:

Educação

POPFOR,

PROJOVEM

e

Básica,

PROTÉCNICO.

Fortaleza
Existem

Alfabetizada,
273

Escolas

Municipais, 140 CEI’s/Creches, 31 Anexos e 07 Escolas Especiais.
AÇÕES PREVISTAS PARA 2013 NÃO TEM PROJETOS, porem já tem
recursos assegurados e a primeira parcela liberada.
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL em processo de montagem.
Serão 25 salas, com condição de capacitar mais de 9.000 professores.
Será no antigo colégio Brasil.
EXISTE UM PROJETO DE TEMPO INTEGRAL na SME.

PROFESSORES
Hoje, a Rede tem 11.965 professores, sendo 9.764 professores efetivos
e 2.201 substitutos, contratados através de seleção pública (CLT). São
concedidas entre entre 500 a 600 licenças médicas por mês.
ANO LETIVO
O ano de 2012 terminará somente em abril. Não haverá ferias, apenas
um recesso de 10 dias entre Natal e Reveilon. Urge encontrar uma forma
para resolver o problema do atraso no calendário.

MERENDA ESCOLAR
É preparada na escola, mas adquirida e controlada pela SME.
TRANSPORTE ESCOLAR
São usados para transporte escolar 88 ônibus, sendo 35 patrimônio da
SME. Os demais 53 são da CTC. É da CTC a responsabilidade sob a
guarda e manutenção de todos os ônibus.
NOTEBOOKS
Foram entregues 8.536 notebooks aos professores EFETIVOS.
OBRAS: VER APRESENTAÇÃO NA PASTA.
INSTITUIÇÕES CONVENIADAS/CRECHES
São 49 instituições conveniadas na educação infantil. Eles são feitos
com associações para gerencimaento das creches. O prazo para as
associações dizerem se têm ou não interesse em renovar os convênios é
quatorze (14) de dezembro. Uma (1) instituicão já manifestou desinteresse
na renovação. Existe um Programa de Estagiários nas Creches.
PARCERIA/PROJETOS
Parceria com a IBM/ Brasil: projeto Kidsmart; acordo de Cooperação
Técnica com a UFC e Projeto Lego.
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O prédio do Colégio Brasil foi adquirido para ser um centro de formação e
qualificação dos professores.
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Existe um projeto de escola de tempo integral na SME. Segundo os atuais

gestores os três principais empecilhos para a implantação da escola de
tempo integral são: grande demanda, espaço físico e pessoal (faltam
professores para algumas disciplinas, por exemplo: inglês e música)
PROGRAMA PROTECT
Prepara alunos para o IFCE. O programa consiste num reforço para os
alunos do nono (9) ano. São, aproximadamente, 1000 alunos. O acordo
com o IFCE prevê uma reserva de vagas de 10% para os alunos da
escola municpal.
PROGRAMA POPFOR
Programa de preparação para o Enem e Vestibular.
ESCOLA NOTURNA
É preciso pensar a escola noturna. Atualmente, é um grande problema.
	
  

