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FDE concluiu 29 obras no valor de R$ 5,99 milhões em junho 
Data da notícia: 08/07/2015

Entre as intervenções, foram realizadas reformas, obras de 
acessibilidade e cobertura de quadra de esportes

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 29 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de junho. O investimento destinado pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 5,99 milhões.

Do total de intervenções, 26 foram serviços de manutenção 
para reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, 
substituição de piso e cobertura, entre outros), sendo que duas 
delas foram de melhorias em cozinhas e duas dizem respeito a 
obras de acessibilidade para pessoas com defi ciência.

Houve também a cobertura da quadra de esportes da Escola 
Estadual Professor Gastão Strang, localizada na capital de 
São Paulo e pertencente à Diretoria de Ensino Leste 5.

A FDE continua administrando e licitando inúmeras outras 
obras, buscando assegurar as boas condições das 
instalações físicas necessárias ao funcionamento da rede, 
requisito indispensável para o desenvolvimento das ações 
educativas. Atualmente, 229 obras estão sendo executadas 
pela Fundação, no valor de R$ 320,02 milhões.

Voluntários registram em vídeos boas práticas do Escola da Família
Data da notícia: 06/07/2015

Participantes podem contar em filme histórias e ações 
inovadoras

Para retratar o trabalho realizado aos fins de semana, o 
Programa Escola da Família acaba de lançar a primeira 
edição do Festival de Vídeos. Criado em parceria com o 
Programa SP Voluntário, o projeto vai receber filmes que 
retratem as boas práticas de participantes em todas as 
regiões paulistas. Os vídeos devem ter, no máximo, três 
minutos e podem ser gravados com qualquer equipamento, 
como câmera e celular. A data-limite para o envio do 
material é o dia 25 de julho. Cada uma das 91 Diretorias de 
Ensino será representada por um filme e os três melhores 
serão premiados em evento marcado para agosto. A ideia 
do projeto é compartilhar bons exemplos com ajuda da 
tecnologia.

Atualmente, 13 mil jovens e adultos atuam de forma 
voluntária em 2,3 mil unidades. Eles contribuem para a 
promoção de atividades gratuitas, como aulas de dança 
e oficinas de artesanato e música, e fazem da rede um 
espaço de aprendizado e também de interação social.

“Todo semestre as escolas estão de portas abertas para 
receber novos colaboradores. Os interessados devem procurar 
as unidades de ensino mais próximas de casa ou de preferência 
e apresentar o projeto que queira realizar. Aos fi ns de semana, 
eles são supervisionados pelos vice-diretores das unidades e 
professores coordenadores”, explica Tarso Gonçalves Araújo, 
coordenador do Programa Escola da Família.

Com informações do Portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

FDE deu início a oito obras no valor de R$ 8,15 milhões em junho
Data da notícia: 13/07/2015

Reformas estão sendo realizadas em unidades escolares para 
mantê-las em boas condições de uso

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

iniciou, em junho, oito obras em escolas da rede espalhadas 
por todo o Estado de São Paulo. O montante destinado para 
as intervenções é de R$ 8,15 milhões, valor este repassado 
pela Secretaria da Educação.

Do total de intervenções, sete referem-se a serviços de 
manutenção para reformas em geral (revisões elétrica e 
hidráulica, substituição de piso e cobertura, entre outros). 
As reformas acontecem em unidades escolares ou prédios 
administrativos da rede estadual de ensino espalhados por 
diversos municípios, sempre priorizando as situações de 
maior urgência ou necessidade.

Também foi iniciada a construção de uma escola no município 
de Bauru, em terreno do bairro Tangarás. O prédio dessa 
unidade escolar terá 12 salas de aula, o que proporcionará 
1.260 vagas para alunos da região.

Em junho, a FDE assinou contratos para execução de 12 obras no valor de R$ 1,14 
milhão
Data da notícia: 15/07/2015

As intervenções dizem respeito a reformas em unidades 
escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
assinou contratos para a realização de 12 obras no Estado de 
São Paulo no mês de junho. As intervenções foram viabilizadas 
com recursos de R$ 1,14 milhão, a serem repassados pela 
Secretaria da Educação.

As intervenções se referem a 12 reformas em escolas estaduais, 
sendo uma delas a recuperação estrutural da Escola Estadual 
Professora Maria Ivone Martins Rosa, localizada no município 
de Sumaré.

As unidades escolares recebem melhorias de acordo com 
suas necessidades e, normalmente, são contemplados: 
revisão de redes hidráulica e elétrica, coberturas, forros, pisos; 

substituição de vidros, revestimentos e calhas; pintura, entre 
outros. As reformas acontecerão em unidades escolares ou 
prédios administrativos da rede estadual de ensino espalhados 
por diversos municípios, sempre priorizando as situações de 
maior urgência ou necessidade.

1º Festival de Dança de Inverno é realizado na região de Apiaí
Data da notícia: 01/07/2015

Gêneros dos mais variados, como hip hop e balé, foram 
apresentados em evento do Programa Escola da Família

A região de Apiaí recebeu no último domingo, 28 de junho, 
o 1º Festival de Dança de Inverno do Programa Escola da 
Família. Ao todo, 15 grupos de dança se exibiram na Escola 
Estadual Professora Regina Dias Antunes da Silva para alunos 
e membros da comunidade que compareceram ao evento.

Os participantes, que poderiam ser professores e alunos de 
escolas públicas da região ou integrantes de grupos de dança 
já atuantes no programa, escolheram um entre vários gêneros 
delimitados no regulamento do festival. Puderam se inscrever 
em danças populares, street dance, hip hop, dança do ventre, 
dança clássica ou dança contemporânea.

Todos que se apresentaram receberam certifi cado de 
participação. Os números de dança com as três maiores 
pontuações ganharam troféus. As apresentações que fi caram 
em quarto e quinto lugares receberam, por sua vez, medalhas.

O Programa Escola da Família
Desde 2003, o Escola da Família aproxima a sociedade da 
escola, promovendo a integração de estudantes, crianças, 
jovens, adultos e idosos com um trabalho que sociabiliza, 
diverte e educa. Por meio do programa, as unidades escolares 
da rede pública de São Paulo são abertas aos sábados e 
domingos à comunidade local, para realização de atividades 
voltadas ao esporte, à cultura, à saúde e ao trabalho.
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