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Tapiratiba e Divinolândia ganham novas unidades do Creche Escola 
Data da notícia: 08/10/2015

Os novos prédios vão benefi ciar quase 300 alunos da Educação 
Infantil

O governador Geraldo Alckmin inaugurou no dia 3 de outubro 
mais duas unidades do Programa Creche Escola. Os novos 
prédios vão benefi ciar quase 300 alunos da Educação Infantil 
(0 a 6 anos) dos municípios de Tapiratiba e Divinolândia. Foram 
investidos mais de R$ 2,9 milhões na construção e na compra 
de equipamentos para as unidades.

Em Tapiratiba, a Creche Maria das Dores Júlio atenderá a 
população do Jardim Renascer. Já em Divinolândia, a Creche 
Sueli Gonçalves Raimundo receberá crianças moradoras do 
centro da cidade. As duas unidades possuem salas, berçário 
com fraldário e lactário, secretaria, refeitório e banheiro. Os 
ambientes seguem todas as normas de acessibilidade.

Pelo Programa Creche Escola, a Secretaria da Educação fi ca 
responsável por repassar os valores fi nanceiros das unidades 
a serem construídas; 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 a condução dos serviços. 

O objetivo é ampliar o atendimento, prioritariamente, em 
localidades com maior vulnerabilidade social. Atualmente, há 
365 obras em execução em diferentes regiões do Estado.

Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo

Creche Maria das Dores Júlio – Tapiratiba

Programa Escola da Família leva fábula musical russa para 15 escolas em outubro 
Data da notícia: 14/10/2015

Desde 2010, parceria com Tulipa Produções Artísticas 
aproxima alunos a formas eruditas de cultura com roupagem 
contemporânea

A Tulipa Produções Artísticas, parceira do Programa Escola 
da Família, traz desde 2010 o projeto Ópera na Escola para 
as escolas que fazem parte do Programa. As primeiras 
apresentações, desde o começo da parceria, foram da ópera 
cômica “A Criada Patroa”. Também houve espetáculos em 
2013 do mesmo número musical.

Para este ano, algumas escolas da rede terão a chance de 
receber o clássico “Pedro e o Lobo” – uma história infantil 
idealizada pelo compositor russo Sergei Prokofi ev, em 1936, 
com o objetivo de mostrar às crianças as sonoridades de 
vários instrumentos.

A história da fábula musical russa é contada por um narrador 
e musicalizada por oito músicos que tocam em cena. O som 
é propagado por uma concha acústica e o cenário apresenta 
uma animação em tamanho grande.

A parceria neste ano benefi ciará 15 escolas de oito Diretorias 
de Ensino dos seguintes municípios: Araçariguama, 
Pindamonhangaba, Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José 
dos Campos, Cotia, São Caetano do Sul e São Paulo, capital.

Para a divulgação das apresentações, que ocorrerão durante 
o mês de outubro, cada escola participante recebeu mil 
fôlderes, 20 a 30 cartazes e um banner, além de material 
pedagógico.

3º Festival de Cinema da Diretoria de Ensino Centro-Oeste contou com participação da FDE 
Data da notícia: 05/10/2015

Projeto O Cinema Vai à Escola foi uma das fontes de inspiração 
para a produção dos vídeos

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
participou, no dia 21 de setembro, do 3º Festival de Cinema 
da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Há três anos o evento é 

produzido pela DE Centro-Oeste em parceria com o Paço das 
Artes e o Instituto Recriar.

O Gerente de Educação e Cultura da FDE, Devanil Tozzi, 
foi um dos jurados para a escolha dos vídeos vencedores. 
“A produção dos vídeos foi apenas o resultado fi nal de uma 
intensa mobilização das escolas. Acredito que ações como 
esta contribuem para a formação cultural dos participantes.”

O tema do festival deste ano foi “Ler para Aprender”, no qual 
os alunos, a partir de obras literárias, poesias, poemas ou 
fábulas, puderam criar um vídeo de até dois minutos.

Um das fontes de inspiração para a produção dos vídeos foi 
o projeto O Cinema Vai à Escola, que faz parte do programa 
Cultura é Currículo. Por meio desse projeto, a FDE envia às 
escolas de ensino médio fi lmes nacionais e internacionais de 
diferentes países, épocas e gêneros.

Representantes da FDE dão palestra em orientação técnica em Bauru
Data da notícia: 01/10/2015 

Público-alvo do evento foi formado por professores mediadores 
da Diretoria de Ensino da região

A equipe técnica do Departamento de Educação Preventiva 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
realizou em 25 de setembro uma ação na Diretoria de Ensino 
de Bauru. A orientação técnica “Educação para Diversidade 
Sexual e de Gênero” foi uma ação dos projetos “Prevenção 
Também se Ensina” e “Comunidade Presente” para professores 
mediadores das escolas públicas estaduais daquela região.

Além de apresentarem os projetos e o kit Prevenção Também 
se Ensina e Comunidade Presente, contendo livros, CDs e 
DVDs, os representantes do Departamento de Educação 
Preventiva da FDE discursaram sobre temas ligados a gravidez 
e paternidade na adolescência.

O objetivo do projeto Comunidade Presente é fortalecer 
permanentemente a ação preventiva de educadores e 
fornecer instrumentos para as escolas públicas paulistas 
promoverem a participação responsável da comunidade, 
utilizando a comunicação não violenta para o exercício dos 
direitos e deveres da cidadania. Portanto, incentiva a resolução 

pacífi ca de confl itos, a boa convivência e a integração entre as 
comunidades intra e extraescolar. 

O projeto Prevenção Também se Ensina, por sua vez, tem 
como fi nalidade estabelecer na rede estadual de ensino uma 
educação preventiva e permanente que propicie condições 
para a diminuição das vulnerabilidades de adolescentes e 
jovens em relação às DST/HIV/AIDS, ao uso abusivo do 
álcool, tabaco e outras drogas, bem como da gravidez na 
adolescência.
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