N. 1595 • 26 de abril de 2010

Construção de Centros de Educação Infantil
Estão abertas até o próximo dia 7 de maio as
inscrições do Edital de Chamada para Seleção de
municípios cearenses, interessados em concorrer a
recursos financeiros destinados à implantação de
Centros de Educação Infantil(CEI). O atendimento
acontece de 8h às 12h, e de 13h às 17h, na Secretaria
da Educação(Seduc) - Centro Administrativo
Governador Virgílio Távora, Avenida General Afonso
Albuquerque Lima, s/n, 1º andar, bloco B – Cambeba Coordenação de Cooperação com os Municípios –
Copem. O edital está no site www.seduc.ce.gov.br

Cada CEI terá capacidade para 208 estudantes e
contará com investimentos no valor de R$ 870.728,00.

O objetivo dessa ação é incentivar a construção
de unidades escolares, a aquisição de equipamentos
e mobiliários, incluindo um parque para crianças que
atenderão alunos matriculados na Educação Infantil.

Para participar, o município deverá comprovar a
posse de terreno em área urbana de, no mínimo, 990
m² , em localização de acesso viável à população a ser
beneficiada.

O Recadastramento dos Servidores
Ativos continua.

A iniciativa integra as políticas de cooperação do
Estado com os municípios, onde a alfabetização de
todos os alunos é colocada como prioridade. Para
isso, o governo estadual disponibiliza recursos
financeiros e propicia ações pedagógicas destinadas
à melhoria do atendimento às crianças até os sete
anos de idade, matriculadas na rede pública dos
municípios cearenses.

Recadastramento do Servidor
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas
(Cogep) da Seduc informa que estará funcionando
na EEM Gal. Eudoro Correia, localizada na rua Rua
Júlio Braga, s/n Parangaba, um pólo para o
recadastramento do servidor ativo. A iniciativa é
para atender os servidores que não efetivaram
ainda a validação do seu cadastro, que consiste na
apresentação dos documentos comprobatórios
originais. O atendimento segue até o dia 31 de maio,
de 8h às 16h30min. O pólo na Seduc continua
aberto para o mesmo procedimento. Informações
ligar para os telefones 3101.3962 (Márcia Façanha)
ou 3101.3940 (Maria Marluce ou Maria Estela).
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Ginásios poliesportivos
Alunos das Escolas de Ensino Fundamental e
Médio Delmiro Gouveia e Joaquim Bastos
Gonçalves, respetivamente, em Ipu e Carnaubal,
passaram a contar com ginásios poliesportivos. A
inauguração dos novos espaços foi no último dia 15
de março, com as presenças do secretário
executivo da Seduc, Idilvan Alencar, gestores
municipais e a comunidade escolar.
Em Ipu, a unidade de ensino foi criada em
1962 e hoje conta com 425 alunos, nos turnos
manhã, tarde e noite. A escola tem sete salas de
aula, laboratório de Informática, salas de
multimeios e multimídia, além de uma quadra de
vôlei de areia e demais dependências

administrativas. Com o ginásio poliesportivo
Roberta Ládyla Fernandes Rodrigues Paz, os
estudantes terão mais qualidade na prática de
atividades já desenvolvidas na escola, como
basquete, futebol de salão, teatro, dança, vôlei,
handebol e atletismo.
No município de Carnaubal, o ginásio
poliesportivo Professora Ana Francisca de Melo
atenderá aos alunos da escola, inaugurada em
1966 e que tem hoje 501 alunos, nos turnos manhã
e noite. Além disso, atende a 70 estudantes em uma
extensão de matrícula no distrito de Faveira. A
unidade de ensino conta com sete salas de aula,
laboratórios de Ciências e Informática, sala de
multimeios e dependências administrativas.

Seduc na Bienal do Livro

e-Jovem: Painel de Projetos Sociais

Ações e projetos desenvolvidos pela Seduc
foram apresentados durante a IX Bienal Internacional
do Livro do Estado do Ceará, de 9 a 18 de abril. Para
incentivar a aquisição de obras, a Seduc doou mais de
13 mil card livros a alunos, professores e técnicos,
num investimento de R$ 1 milhão.

Trabalhos desenvolvidos por mais de 600
jovens podem ser vistos durante o Painel de
Apresentações dos Projetos Sociais. A iniciativa
integra o Projeto e-Jovem que oferece formação
complementar em Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), Empreendedorismo e
Cooperativismo. A próxima mostra será em Aracati, no
dia 13 de maio. O mesmo evento ocorreu entre os dias
19 e 24 de abril em Juazeiro, Tabuleiro, Limoeiro do
Norte, Sobral, Beberibe, Fortaleza, Quixeramobim e
Quixadá.

Durante o evento, os visitantes conheceram 46
experiências de leitura, desenvolvidas nas salas de
aula da Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino
Fundamental do Programa Alfabetização na Idade
Certa (PAIC). Na ocasião, foi lançada a 2ª Coleção
“PAIC Prosa e Poesia”. Os alunos do Curso de Guia
de Turismo das Escolas Estaduais de Educação
Profissional também marcaram presença. Os jovens
atuaram como guias e nas áreas de recepção,
secretaria e logística do evento. Houve ainda o
lançamento da coleção “Abrindo Trilhas para os
Saberes” e da coletânea “Reflexões na docência: o
professor e as boas práticas”.
Expediente:
Jacqueline Cavalcante - jacquelinec@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Patrícia Kinoshita - patriciakinoshita@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Lilian Fonseca - lilianf@seduc.ce.gov.br (Jornalista)
Robson Parreira - rparreira@seduc.ce.gov.br (Diagramador)

O Projeto e-Jovem é uma iniciativa da
Secretaria da Educação (Seduc) e conta com a
parceria da Ashoka – Empreendedores Sociais. O
Projeto é destinado aos jovens egressos e concluintes
do ensino médio das escolas públicas estaduais. As
experiências serão apresentadas a uma banca
examinadora externa. Os estudantes que tiverem
seus trabalhos prontos para implementar receberão
até R$ 1 mil para colocá-los em prática.
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