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FDE concluiu três obras de acessibilidade no valor de R$ 2,2 milhões em abril 
Data da Notícia: 19/05/2015

As adequações foram executadas em escolas estaduais de 
Bauru, Floreal e Lucélia, de acordo com padrões técnicos

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu em abril três obras de acessibilidade em prédios 
escolares da rede estadual de ensino para atender pessoas 
com defi ciência ou mobilidade reduzida. O investimento da 
Secretaria da Educação para a execução dos serviços foi de 
R$ 2,2 milhões.

Foram destinados R$ 484,7 mil para a E.E. Professora Carolina 
Lopes de Almeida, de Bauru; R$ 658,2 mil para a E.E. Prefeito 
Décio Prata, localizada em Floreal; e R$ 1,08 milhão para a 
E.E. José Firpo, situada no município de Lucélia.

Entre as intervenções necessárias, executadas de acordo 
com rígidos padrões técnicos, as escolas contaram com a 
construção de rampas de acesso; correção de desníveis e 
eliminação de barreiras físicas; instalação de elevadores 
sempre que necessário; adequação de banheiros; adaptação 
de balcões de atendimento; rebaixamento de guias das 
calçadas; e criação de vagas de estacionamento demarcadas.

Durante as reformas de acessibilidade, a FDE considera outras 
necessidades de intervenção no prédio escolar para garantir 
aos usuários toda a estrutura necessária, como melhorias e 
adaptações. Além das escolas que passam por adequação, 
todas as novas unidades da rede estadual de ensino, ao 
serem construídas, também já vêm acessibilizadas. 

Escola estadual da capital será reformada com investimento de R$ 313,4 mil 
Data da Notícia: 27/05/2015

Entre os serviços de manutenção, a unidade escolar César 
Dacorso Filho terá reforma de coberturas, substituição de telhas 
e pintura

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
reformará a Escola Estadual César Dacorso Filho, localizada 
na zona leste de São Paulo, capital. O investimento destinado 
pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para a 
execução dos serviços de manutenção na escola será de R$ 
313,4 mil.

Entre as intervenções, a unidade escolar, pertencente 
à Diretoria de Ensino Leste 2, contará com reforma de 
coberturas, com troca de telhas; substituição do forro PVC 
de todo o bloco 1 e áreas do bloco 2; revisão das instalações 
elétricas e pintura.

Os serviços serão executados pela empresa Ney Costa 
Engenharia e Construções Ltda. e devem ser iniciados na 
segunda quinzena de junho. O prazo para conclusão e 
entrega da obra é de aproximadamente 120 dias a contar de 
seu início.

FDE reforma escola de Rio Claro com investimento de R$ 119,4 mil 
Data da Notícia: 25/05/2015

Obra faz parte do programa de manutenção para conservar as 
unidades da rede estadual de ensino em boas condições de uso

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
reformará a Escola Estadual Professor João Baptista Negrão 
Filho, localizada no município de Rio Claro. O investimento 

destinado pela Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo para a execução dos serviços de manutenção na escola 
será de R$ 119,4 mil. 

Entre as intervenções, a unidade escolar, pertencente à 
Diretoria de Ensino de Limeira, contará com demolição de 
alambrado e de muro, remoção de vegetação e execução de 
fechamento de divisa em muro.

Além disso, haverá reconstrução de alambrado sobre muro 
de fecho acoplado à quadra de esportes e execução de 
calçamento e de sistema de drenagem junto ao novo muro.

Os serviços serão executados pela empresa Ferreira e Patriota 
Construções Ltda. e devem ser iniciados até a primeira 
quinzena de junho. O prazo para conclusão e entrega da obra 
é de aproximadamente 60 dias a contar de seu início.

FDE deu início à construção de escola no valor de R$ 9,3 milhões em abril 
Data da Notícia: 13/05/2015

Localizada na zona sul da capital paulista, unidade proporcionará 
até 1.785 vagas para alunos da rede estadual de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
iniciou em abril a construção de escola estadual no terreno 
Cidade Julia II, na zona sul da capital paulista. O investimento 
destinado para a obra é de R$ 9,3 milhões, valor esse 
repassado pela Secretaria da Educação.

O prédio escolar, pertencente à Diretoria de Ensino Sul 1, terá 
17 salas de aula e deve fi car pronto em 2016. Sua construção 
proporcionará até 1.785 vagas para alunos da região.

Como todas as obras novas da rede estadual de ensino, a 
unidade escolar já será construída com acessibilidade para 
pessoas com defi ciência motora ou mobilidade reduzida. 
Contará, também, com sistema de aproveitamento de águas 
pluviais e aquecimento da água por energia solar.

Certifi cação ambiental
O projeto da unidade em construção integra o conjunto de 
escolas que recebeu o Certifi cado AQUA-HQE International, 
que atesta a qualidade ambiental de empreendimentos após 
analisar quesitos como racionalização do consumo de energia 
e água, respeito ao meio ambiente, garantia de saúde e 
conforto ambiental.

FDE concluiu 25 obras no valor de R$ 7,4 milhões em abril 
Data da Notícia: 05/05/2015

Ampliação de unidade escolar em Rosana proporcionará 315 
vagas para alunos da rede estadual de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 25 obras escolares em todo o Estado de São 
Paulo no último mês de abril. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 7,4 milhões.

Do total de intervenções, 19 foram serviços de manutenção 
para reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, 
substituição de piso e cobertura, entre outros), sendo que 
três delas foram melhorias em cozinhas e outras três dizem 
respeito a obras de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais.

Houve também a cobertura de quadra em duas unidades 
escolares de Cândido Mota e a ampliação da Escola Estadual 
Ribeirinhos no município de Rosana. Com o acréscimo de três 
salas de aula, foram geradas 315 vagas para alunos da rede 
estadual de ensino.

A FDE continua administrando e licitando inúmeras outras 
obras com o intuito de assegurar as boas condições das 
instalações físicas necessárias ao funcionamento da rede, 
requisito indispensável para o desenvolvimento das ações 
educativas. Atualmente, 261 obras estão sendo executadas 
pela Fundação no valor de R$ 381,2 milhões.
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