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FDE entrega 6ª caixa do Cinema Vai à Escola
Data da notícia: 14/08/2015

Todas as escolas de Ensino Médio da rede estadual poderão 
contar com oito novos filmes ainda no segundo semestre

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
entregou para as 91 Diretorias de Ensino, durante o mês de 
julho, a sexta caixa do projeto Cinema Vai à Escola, que faz 
parte do programa Cultura é Currículo. As Diretorias de Ensino, 
por sua vez, ficaram incumbidas de distribuir os novos filmes 
para todas as escolas da rede estadual que oferecem Ensino 
Médio. Cerca de 1,5 milhão de alunos poderão se beneficiar 
com essa iniciativa ainda no segundo semestre de 2015.

A nova caixa contém oito DVD’s de diferentes gêneros, épocas 
e localidades. São eles:

•	 O ÚLTIMO DANÇARINO DE MAO (Bruce Beresford, 
drama, 2009)

•	 MOÇA COM BRINCO DE PÉROLA (Peter Webber, 
drama, 2003)

•	 A INVENÇÃO DE HUGO CABRET (Martin Scorsese, 
aventura, 2012)

•	 AS NEVES DO KILIMANJARO (Robert Guédiguian, 
drama, 2011)

•	 CORRA LOLA, CORRA (Tom Tykwer, ação, 1998)
•	 CONTOS DA NOITE (Michel Ocelot, animação, 2011)
•	 O ENIGMA DA PIRÂMIDE (Barry Levinson, aventura, 

1985)
•	 A VIDA EM UM DIA (Kevin Macdonald, documentário, 

2012)

Estes filmes se somam aos outros 64 títulos que já estão 

nas escolas e têm sido utilizados como material de apoio 
pedagógico das disciplinas do Ensino Médio e, em alguns 
casos, como lazer e reflexão, aos finais de semana no 
programa Escola da Família.

O objetivo da entrega dos filmes, feita por meio da FDE, é 
proporcionar aos estudantes e professores o acesso a 
produções cinematográficas, por meio de temas relacionados 
ao currículo do Ensino Médio, considerando o interesse e as 
necessidades do público jovem e adulto.

Longas-metragens
Para apresentar a sexta caixa de cinema, a FDE preparou 
o vídeo “Oito Convites para Oito Filmes”, com depoimentos 
de alunos e professores da Diretoria de Ensino de Caieiras 
que assistiram aos longas-metragens. Para assistir o video, 
acesse o link http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Cinema/
videos.aspx?projeto=3&idvideo=65.

A FDE assinou contratos para execução de 205 obras no valor de R$ 30,82 milhões no 
mês de julho
Data da notícia: 12/08/2015

As intervenções dizem respeito a reformas em unidades 
escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
assinou contratos para a realização de 205 obras escolares 
pelo Estado de São Paulo no mês de julho. As intervenções 
serão viabilizadas com recursos de R$ 30,82 milhões, a serem 
repassados pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas se referem a melhorias em geral, que 
podem ser reformas ou manutenções corretivas em prédios 
escolares ou da administração. Também há casos em que são 
usados os atendimentos móveis das Diretorias de Ensino para 
executar pequenos melhoramentos ou reparos.  Do total de 
intervenções, 23 são coberturas e reformas em quadras de 
esportes de escolas estaduais.

As unidades escolares recebem melhorias de acordo com suas 
necessidades e, normalmente, são contemplados os serviços 
de revisão de redes hidráulica e elétrica, coberturas, forros, 
pisos; substituição de vidros, revestimentos e calhas; pintura, 
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 precisão.

A FDE continua administrando e licitando inúmeras obras, com 
vistas a assegurar as boas condições das instalações físicas 
necessárias ao funcionamento da rede, requisito indispensável 
para o desenvolvimento das ações educativas. Atualmente, 
318 obras estão em andamento no valor de R$ 328,45 milhões.

FDE concluiu 25 obras no valor de R$ 10,83 milhões em julho
Data da notícia: 07/08/2015

Entre as intervenções, foram realizadas reformas, acessibilidades, 
construção e ampliação de unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 25 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de julho.  O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 10,83 milhões.

Do total de intervenções, 21 foram serviços de manutenção 
para reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, 
substituição de piso e cobertura, entre outros); e duas 
dizem respeito a obras de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais.

Também foram concluídas a construção da E. E. Jardim Doutor 
Paulo Gomes Romeu, em Ribeirão Preto, e a ampliação da 
E. E. Professor Nelson Gomes Caetano, localizada em São 

Paulo, capital, e pertencente à Diretoria de Ensino Norte 2. 
Juntas, as obras proporcionarão até 1.785 vagas para alunos 
da rede estadual de ensino.

E. E. Jardim Doutor Paulo Gomes Romeu

FDE está licitando 43 obras de acessibilidade no valor de R$ 63,4 milhões
Data da notícia: 05/08/2015

As adequações dos prédios escolares para receber pessoas 
com deficiência são executadas de acordo com padrões 
técnicos

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) está 
contratando 43 obras para adequar prédios escolares que 
passarão por reformas, adequações e adaptações visando 
atender os requisitos de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida no Estado de São Paulo. 
O investimento previsto para a execução dos serviços é de 
R$ 63,4 milhões.

Serão beneficiadas 43 escolas de 28 Diretorias de Ensino da 
rede estadual. As unidades escolares estão localizadas tanto 
na capital e região metropolitana como no interior do Estado.

As adaptações necessárias serão executadas de acordo 
com rígidos padrões técnicos estabelecidos pela NBR 
9050/2005 da ABNT — Associação Brasileira de Normas 
Técnicas: as escolas contarão com a construção de rampas 
de acesso; correção de desníveis e eliminação de barreiras 
físicas; instalação de elevadores (em prédios com mais de um 
pavimento); adequação de banheiros; adaptação de balcões 
de atendimento; rebaixamento de guias das calçadas; e 
criação de vagas de estacionamento demarcadas.

“Poder chegar à escola e se deslocar dentro dela é um direito 
de todo aluno. Estamos trabalhando ao máximo para que, 
cada vez mais, esse direito se torne realidade”, declara Barjas 
Negri, presidente da FDE.

Licitação
As obras estão em fase de contratação, com o processo de 
licitação já em andamento. A execução dessas intervenções 
gerará cerca de 1.500 postos de trabalho, incluindo empregos 
diretos, indiretos e efeito-renda.

Região de Bauru ganha duas unidades do Programa Creche Escola
Data da notícia: 03/08/2015

Municípios de Guarantã e Arealva foram beneficiados com as 
obras

A região de Bauru acaba de ganhar mais duas unidades do 
Programa Creche Escola. O governador Geraldo Alckmin 
inaugurou em 31 de julho as obras dos municípios de 
Guarantã e Arealva. O investimento de mais de R$ 2,9 milhões 
beneficiará cerca de 260 crianças.

As unidades possuem salas e berçários com fraldário e 
lactário, uma secretaria, refeitório, banheiros, área de serviço 
e acessibilidade para melhor atender os portadores de 
deficiência. As creches receberam os nomes de CEMEI Yaeko 
Terao Shibata (Guarantã) e EMEI Dr. Benedito do Amaral 
Campos (Arealva).

Convênios
Pelo Programa Creche Escola, a Secretaria da Educação 
fica responsável por repassar os valores financeiros das 
unidades a serem construídas. Por sua vez, a Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) acompanha o 
andamento das obras e realiza vistorias mensais 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 
atendimento, prioritariamente, em localidades com maior 
vulnerabilidade social. 

Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo
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