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No interior, 49 unidades do Programa Creche Escola já foram concluídas no valor de 
R$ 82,27 milhões
Data da notícia: 19/08/2015

Creche João Theodoro Huffenbaecher Filho – Santa Maria da Serra

Os prédios de educação infantil têm capacidade para atender 
até 6.450 crianças

O Programa Creche Escola, desenvolvido pelas Secretarias 
da Educação e de Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo, com participação da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), já conta com 49 unidades concluídas no 
interior do Estado de São Paulo.

Foram destinados R$ 74,79 milhões para as obras e mais 
10% desse valor para aquisição de mobiliário e outros 
equipamentos permanentes, somando um investimento de 
R$ 82,27 milhões.

No programa, as prefeituras, depois de firmarem os convênios, 
escolheram um dos três modelos de creche elaborados pela 
FDE. Portanto, cada nova unidade pode oferecer 70, 130 ou 
150 vagas. As 49 creches concluídas no interior do Estado 
têm capacidade para receber até 6.450 crianças no total.

Os novos edifícios atendem não só aos padrões de 
acessibilidade previstos na legislação como às exigências de 
sustentabilidade. Os projetos adotam aquecimento solar e 
especificações para redução do consumo de água e energia.

Convênios
A Secretaria da Educação fica responsável por repassar os 
valores financeiros das unidades a serem construídas. Por 
sua vez, a 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 a condução dos serviços. O objetivo é ampliar 
o atendimento, prioritariamente, em localidades com maior 
vulnerabilidade social.

A relação de creches construídas no interior do Estado de São 
Paulo, encontra-se no link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
arquivo/49%20creches%20conclu%C3%ADdas%20interior.
pdf.

Escola da Família celebra 12 º aniversário homenageando voluntários do programa
Data da notícia: 31/08/2015

Evento contou ainda com premiação aos vencedores do Festival 
de Vídeos

No dia 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado, a 
Educação organizou um evento em homenagem às pessoas 
que se dedicam a trabalhos filantrópicos nas escolas estaduais 
paulistas. Estiveram presentes voluntários do Escola da 
Família, entre eles os alunos vencedores do 1° Festival de 
Vídeos, além de professores e diretores da rede.

“O mais importante é homenagear o voluntário do Escola da 
Família, que contribui para uma rede de convivência. Temos 
quase 12 mil voluntários em todo o Estado”, comentou Ana 
Maria Stuginski, chefe do Departamento de Parcerias da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e 
integrante da coordenação do Escola da Família.

A data marcou ainda a comemoração dos 12 anos do 
programa que abre as portas das escolas estaduais aos finais 
de semana para a comunidade e, também, dos 30 anos 
do Programa SP Voluntário. “Estamos há 12 integrando a 
escola com a comunidade. A escola que se integra com a 
comunidade ganha em qualidade, em desempenho escolar. 
Todos saem ganhando”, completa Ana Maria.

Videos ganhadores
Os vencedores do 1º Festival de Vídeos de Boas Práticas 
do Programa Escola da Família foram premiados durante 
o evento. Para participar da disputa, os jovens deveriam 
enviar vídeos, em forma de documentário, que mostrassem 
os trabalhos realizados nas escolas aos fins de semana. O 
material deveria apresentar o envolvimento da unidade escolar, 
além de obedecer a regras relacionadas a roteiro, criatividade, 
originalidade, entre outros requisitos.

O primeiro lugar foi para a ação criada por Danilo Cristiano 
Ramos Prado, da E.E. Colônia dos Pescadores, de 
Caraguatatuba. O vídeo sobre o “Anime Party”, um encontro 
de games, mangás, cosplays e outras artes ligadas à cultura 
japonesa conquistou os jurados. Já no primeiro fim de semana, 
o projeto reuniu mais de 400 crianças e adolescentes.

O trabalho de Marcos Roberto, na E.E. Antônio Zanaga, de 
Americana, ficou com a segunda colocação da competição. 

O projeto transformou a quadra em uma pista improvisada de 
skate com rampas.

Em terceiro lugar foi premiado o projeto de teatro de bonecos 
e fantoches organizado pela dupla David Luiz e Luiz Fernando 
Amaral na E.E. Profª Maria Pia Silva Castro, de Franca. Juntos, 
eles apresentam ao público do Escola da Família o mundo da 
contação de histórias para crianças.

Com direito a apresentação ao vivo para animar o público, 
o vídeo sobre a capoeira de Carlos Augusto Barbosa, o 
professor Guto, da E.E. Jardim Maria Luiza, em Cajamar, 
conquistou o quarto lugar.

E, em quinto lugar, foi premiado o trabalho do maestro Adão 
na E.E. Oracina Corrêa de Moraes Rodine, de Marília. Com 
apoio de alunos e pais, ele fundou a “Associação Filarmônica 
Terra Brasil”.

Premiação
De acordo com os critérios de julgamento, foram eleitos 
Campeões Estaduais os projetos classificados em 1º, 2º e 
3º lugar. Os vídeos que ficaram em 4º e 5º lugar receberam 
homenagem de honra ao mérito, além de ter o trabalho 
divulgado.

Conheça os vídeos vencedores no link a seguir: https://www.
youtube.com/channel/UCslUv1d40Cp6vPI5jF8eIDg.

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

Prefeituras concluíram 12 obras escolares em convênio com o Estado de SP no valor 
de R$ 27,05 milhões de janeiro a julho de 2015
Data da notícia: 28/08/2015

Sete escolas foram construídas e cinco ampliadas, proporcionando 
cerca de nove mil novas vagas

Por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, 
12 obras foram concluídas de janeiro a julho de 2015 por 
prefeituras que aderiram ao Programa de Ação Cooperativa 
entre estado e município. O valor destinado pela Secretaria 
da Educação para a execução dos serviços foi de R$ 27,05 
milhões.

Do total, sete escolas foram construídas. Além disso, outras 
quatro intervenções foram de ampliações em escolas já 
existentes. As 12 obras concluídas de construção e ampliação 
proporcionarão cerca de nove mil vagas para alunos das 
regiões contempladas.

Os municípios que receberam obras foram: Bady Bassit, 
Balbinos, Caçapava, Franca, Guaraci, Nova Guataporanga, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto (3), Sorocaba e Tarumã.

Vale destacar que novas unidades escolares já são construídas 
com requisitos de acessibilidade, como rampas de acesso 
entre os pavimentos, conforme as possibilidades de espaço 
do terreno, corrimãos, piso tátil e sinalização adequada para 
pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida.

Convênios
A Secretaria da Educação fica responsável por repassar os 
valores financeiros das unidades a serem construídas. Por 
sua vez, a 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 a condução dos serviços.

Para acessar a relação das obras de expansão concluídas pelas 
prefeituras em convênio com o Estado de janeiro a julho de 
2015, acesse o link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20expans%C3%A3o%20conv%C3%AAnio%20
jan%20a%20jul%202015.pdf.

E. E. Jardim Jóquei Clube – Ribeirão Preto

Creche é inaugurada em São João das Duas Pontes
Data da notícia: 26/08/2015

Nova unidade de educação infantil, que custou cerca de R$ 1,5 
milhão, atenderá 130 crianças do município, localizado na região 
de Fernandópolis

A creche Prefeito João Aristeu Barbosa foi inaugurada 
pelo governador Geraldo Alckmin no dia 22 de agosto, no 
município de São João das Duas Pontes, localizado na região 
de Fernandópolis.

A nova unidade do Programa Creche Escola já é a octogésima 
primeira a ser entregue pelo Governo do Estado de São Paulo.

O novo prédio conta com uma estrutura completa de sete 
salas e dois berçários com fraldário e lactário, uma secretaria, 
um refeitório, banheiros e área de serviço. Com investimento 
superior a R$ 1,5 milhão para a construção, a creche atenderá 
cerca de 130 crianças de 0 a 5 anos.

Convênios
Pelo Programa Creche Escola, a Secretaria da Educação fica 
responsável por repassar os valores financeiros das unidades 
a serem construídas. Já a Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) acompanha o andamento das obras e 
realiza vistorias mensais para garantir o cumprimento do 
cronograma previsto. 

As prefeituras, por sua vez, devem apresentar o terreno, 
realizar a licitação e condução dos serviços. O objetivo é 
ampliar o atendimento, prioritariamente, em localidades com 
maior vulnerabilidade social.

FDE concluiu 15 obras de expansão no valor de R$ 67,03 milhões de janeiro a julho de 2015
Data da notícia: 24/08/2015

Onze escolas foram construídas e quatro ampliadas, 
proporcionando 10,6 mil novas vagas a alunos da rede estadual 
de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 15 obras de expansão da rede estadual de ensino 
de janeiro a julho de 2015. O valor destinado pela Secretaria 
da Educação para a execução dos serviços foi de R$ 67,03 
milhões.

Do total, 11 são obras novas, sendo que três delas dizem 
respeito a substituições de prédios escolares. Duas dessas 
novas edificações são de escolas indígenas, localizadas no 
município de Iguape. Além disso, outras quatro intervenções 
foram de ampliações em escolas já existentes. As 15 obras 
concluídas de construção e ampliação proporcionarão 10,6 
mil vagas para alunos da rede.

Os municípios contemplados com as obras foram: Bauru, 
Campinas (2), Guarulhos (2), Iguape (2), Ourinhos, Piedade, 
Ribeirão Preto, Rosana, São Bernardo do Campo, São José 
do Rio Preto (2) e São Paulo, capital.

Vale destacar que novas unidades escolares já são construídas 
com requisitos de acessibilidade, como rampas de acesso 
entre os pavimentos, conforme as possibilidades de espaço 
do terreno, corrimãos, piso tátil e sinalização adequada para 
pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida.

Para acessar a relação das obras de expansão concluídas pela 
FDE de janeiro a julho de 2015, acesse o link: http://file.fde.
sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20expans%C3%A3o%20
conv%C3%AAnio%20jan%20a%20jul%202015.pdf. 

E. E. Vila Olímpia – Campinas
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Creche Escola Maria de Lourdes Simbron Pereira – União Paulista
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