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FDE deu início à construção de escola no valor de R$ 7,24 milhões 
Data da notícia: 29/07/2015

Localizada no bairro Tangarás, em Bauru, unidade proporcionará 
até 1.260 vagas para alunos da região que fazem parte da rede 
estadual de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ini-
ciou, em junho, a construção de escola estadual no município 
de Bauru, em terreno do bairro Tangarás. O montante desti-
nado para a obra é de R$ 7,24 milhões, valor esse repassado 
pela Secretaria da Educação.

O prédio escolar, que terá 12 salas de aula, deve fi car pronto 
em 2016. Sua construção proporcionará até 1.260 vagas para 
alunos da região.

Além de já ser construída com acessibilidade para pessoas 
com defi ciência motora ou mobilidade reduzida, assim como 
todas as obras novas da rede estadual de ensino, a unidade 
escolar também contará com sistema para reuso e aproveita-
mento de águas pluviais e aquecimento da água por energia 
solar.

Alunos da rede estadual podem se preparar para o Enem em salas do Acessa Escola
Data da notícia: 27/07/2015

Plataforma Geekie Lab está disponível nas 2,3 mil unidades 
participantes do programa Escola da Família

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio que se preparam 
para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
ganharam um reforço extra. A partir de agora, as unidades 
do programa Escola da Família terão acesso livre aos fi ns de 
semana à plataforma de estudos Geek Lab.

Por meio de uma parceria com a Educação, no primeiro se-
mestre, a plataforma reúne exercícios de todas as áreas do 
conhecimento exigidas pelo exame. Nela, os alunos também 
podem fazer um simulado de preparação para o Enem. 

Além de uma série com mais de 600 questões, a Geekie 
apresenta aos alunos um roteiro de estudos personalizado. 
Ou seja: se o objetivo é aprofundar os temas de Matemática, 
a plataforma sugere quais atividades devem ser trabalhadas. 
O mesmo vale para aqueles que querem melhorar o desem-
penho em Linguagens, Ciências Humanas e da Natureza. A 
cada etapa um relatório é produzido e indica os pontos fortes 
e fracos dos estudantes.

Os interessados em utilizar os computadores aos fi ns de se-
mana devem procurar as salas do Acessa Escola e fazer o 
cadastro. É necessário ter em mãos o número do R.A. (regis-
tro do aluno). Cada unidade conta com uma equipe de educa-
dores e monitores à disposição para ajudar no acesso e tirar 

possíveis dúvidas. A plataforma Geekie Lab é aberta a alunos 
da 3ª série do Ensino Médio, regular e da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA).

Geekie na rede estadual
O curso online é oferecido à rede estadual paulista por meio 
da parceria entre a Educação e a empresa Geekie, sem cus-
tos para o Estado. De acordo com levantamento feito pela 
idealizadora da ferramenta, os estudantes que assistiram às 
aulas tiveram um desempenho na prova do Enem de 24,6 
pontos superior aos que não a utilizaram para a preparação 
do exame.

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

Santa Maria da Serra é benefi ciada com unidade do programa Creche Escola
Data da notícia: 23/07/2015

Novo prédio de educação infantil, com capacidade para 150 
crianças, custou 1,7 milhão

O governador Geraldo Alckmin inaugurou em 22 de julho, a 
creche João Theodoro Huffenbaecher Filho em Santa Maria 
da Serra, na região de Piracicaba.  A unidade vai benefi ciar 
cerca de 150 crianças com idade até 4 anos.

O novo prédio conta com uma estrutura completa com sete 
salas e dois berçários com fraldário e lactário, uma secretaria, 

um refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade está lo-
calizada no bairro Vila Dona Tidinha. Para a construção da 
creche foram investidos mais de R$ 1,7 milhão.

O programa faz parte de convênio fi rmado com as prefeituras 
e a Secretaria da Educação e desde o seu início o Governo do 
Estado já investiu R$ 1 bilhão na construção de creches e na 
ampliação de vagas na educação infantil. Atualmente está em 
andamento a construção de 364 creches em todo o Estado.

A Secretaria da Educação fi ca responsável por repassar os 
valores fi nanceiros das unidades a serem construídas. Por sua 
vez, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
acompanha o andamento das obras e realiza vistorias men-
sais para garantir o cumprimento do cronograma previsto. Já 
as prefeituras devem apresentar o terreno, realizar a licitação 
e condução dos serviços. O objetivo é ampliar o atendimen-
to, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade 
social.

Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo

Região de Ribeirão Preto ganha unidade do programa Creche Escola
Data da notícia: 21/07/2015

Novo prédio atenderá 70 crianças do município de Barrinha

A cidade de Barrinha, na região de Ribeirão Preto, acaba de 
ganhar uma unidade do programa Creche Escola. O gover-
nador Geraldo Alckmin inaugurou em 17 de julho, a Creche 
Kasumi Takahashi. A unidade tem capacidade para atender 
70 crianças de 0 a 4 anos.

Com uma estrutura completa composta de cinco salas, dois 
berçários, fraldário, lactário, uma secretaria, um refeitório, ba-
nheiros e área de serviço, a unidade está localizada no bairro 
Jardim Novo Horizonte. Para a construção da creche o Gover-
no do Estado investiu mais de R$ 1 milhão.

“Nós estamos entregando a Creche Escola de número 70 no 
interior de São Paulo. Estamos fazendo mais quase 70 na ca-
pital e temos em obra, no interior, 363 unidades. A creche aqui 
está muito bonita, mobiliada, equipada e todo o time já está 
preparado, então, as mamães vão poder ter um local com 
segurança”, explicou Alckmin.

O programa é um convênio fi rmado entre o Estado com as 
prefeituras. Desde o início do programa, o governo já investiu 
R$ 1 bilhão na construção de creches e na ampliação de va-
gas na educação infantil.

A Secretaria da Educação fi ca responsável por repassar os 
valores fi nanceiros das unidades a serem construídas. Por sua 
vez, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
acompanha o andamento das obras e realiza vistorias men-
sais para garantir o cumprimento do cronograma previsto. Já 
as prefeituras devem apresentar o terreno, realizar a licitação 
e condução dos serviços. O objetivo é ampliar o atendimen-
to, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade 
social.

Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo
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