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EE João de Almeida Barbosa – Guarulhos 

Escola Estadual João de Almeida Barbosa, em Guarulhos, recebe prêmio “O Melhor da 
Arquitetura” em 2015
Data da notícia: 07/12/2015

Obra executada pela FDE foi idealizada pelo escritório H+F 
Arquitetos

A EE João de Almeida Barbosa, situada no Jardim Nova 
Cumbica, em Guarulhos, foi vencedora, em 23 de novembro 
último, do prêmio “O Melhor da Arquitetura”, na categoria 
Escolas e Universidades, organizado pela revista Arquitetura 
& Construção. Desde 2008, a premiação prestigia projetos 
arquitetônicos com obras realizadas e concluídas no Brasil, 
destacando a criatividade e a inovação dos arquitetos do país.

O escritório Hereñú + Ferroni Arquitetos foi responsável pelo 
projeto, concebido para substituir e dobrar a capacidade da 
escola existente, que passou de 8 salas e demais ambientes 
precários e subdimensionados para 16 salas de aula, além de 
contar com salas de informática, leitura, uso múltiplo, reforço 
e quadra esportiva coberta.

Priorizou-se a adoção de materiais pré-fabricados, como 
as peças estruturais, os quebra-sóis de proteção das 
fachadas, chapas metálicas que ao mesmo tempo protegem 
e propiciam relações visuais e integração com o entorno pela 
sua transparência. A acessibilidade do edifício é garantida 
por um sistema de rampas, reforçando a premissa pela 
sustentabilidade do edifício.

O novo edifício conta com novos acessos e áreas de convívio 
internas e externas, que propiciam a integração da escola 
com a comunidade a que pertence. O edifício, cujas cores 
foram escolhidas para contrastar com o cinza típico do bairro 
industrial, sobressai na paisagem. “A praça na esquina e a 
faixa junto à margem do córrego foram redesenhadas para 
promover maior integração entre o edifício e o espaço público”, 
contam os arquitetos.

O projeto da unidade escolar teve início em 2009 e resultou na 
construção de um prédio de 4.105m². A obra, no valor de R$ 
5,65 milhões, foi concluída em 2014.

Creches são inauguradas em Pirajuí e Tabatinga  
Data da notícia: 02/12/2015

Unidades de Educação Infantil têm capacidade para atender até 
280 crianças

Durante o mês de novembro foram inauguradas mais duas 
unidades do Programa Creche Escola no interior do Estado de 
São Paulo. Foram investidos aproximadamente R$ 3 milhões 
para a construção das creches, que têm capacidade para 
atender até 280 crianças.

As unidades de Educação Infantil “Padre Godofredo 

Scheepers”, localizada no município de Pirajuí, e “Conceição 
Soler Quarteiro”, de Tabatinga, possuem estrutura completa 
composta por salas e berçários com fraldário e lactário, bem 
como secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. Além 
disso, as creches são construídas respeitando os requisitos 
de acessibilidade e sustentabilidade.

O Programa, lançado em setembro de 2011 e desenvolvido 
em parceria pelas Secretarias Estaduais de Desenvolvimento 
Social e da Educação, é aberto a qualquer município do 
Estado interessado na construção de unidades de ensino 
infantil. Atualmente, está em andamento a construção de mais 
de 300 creches.

Convênios
A Secretaria da Educação é responsável pelo repasse dos 
valores financeiros das unidades a serem construídas e a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
por sua vez, 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 conduzir os serviços.

Representante da FDE dá palestra em orientação técnica em Mogi Mirim 
Data da notícia: 10/12/2015

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

Edison de Almeida, representante do Departamento de 
Educação Preventiva da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), realizou palestra na Fatec de Mogi Mirim, 
em 30 de novembro último, com o tema “O Papel da Escola na 
Prevenção”. A ação faz parte da orientação técnica “Educação 
para Diversidade Sexual e de Gênero”, dos projetos Prevenção 
Também se Ensina e Comunidade Presente, para professores 
mediadores das escolas públicas estaduais.

A orientação técnica busca oferecer aos educadores formação 
sobre diversidade, gênero e sexualidade para aprimorar 
a aplicação do currículo e da legislação educacional, de 
forma coerente com a política pedagógica da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEE).

Também foram palestrantes durante o evento Thiago 
Teixeira Sabatine, do Núcleo de Inclusão Educacional da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) da 
SEE; Christhopher Dekay, Assessor de Políticas Públicas para 
a Diversidade Sexual da Rede Mogiana LGBT; e Sônia Francine 

Marmo, Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual 
da Casa Civil.

Objetivo
Uma das metas da palestra “O Papel da Escola na Prevenção” 
é estabelecer, na rede estadual de ensino, um projeto de 
educação permanente que propicie condições para a redução 
das vulnerabilidades dos alunos e alunas em relação à gravidez 
na adolescência, às doenças sexualmente transmissíveis, 
ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, e que estimule o 
reconhecimento e respeito à diversidade sexual.

Escola da Família comemora o Dia Internacional do Voluntário 
Data da notícia: 14/12/2015

Os voluntários receberam certificados neste final de semana 
pelo trabalho desenvolvido em 2015

Nos dias 12 e 13 deste mês, em menção ao Dia Internacional 
do Voluntário, comemorado no dia 5 de dezembro, o Programa 
Escola da Família, em parceria com o SP Voluntário, homenageou 
os voluntários do programa, que receberam um certificado de 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no ano de 2015.

Na Diretoria Leste 3, a comemoração ocorreu dia 12 na EE 
Jorge Luiz Borges, na Cidade Tiradentes, com número musical 
de flauta, exibição de vídeos produzidos pelos voluntários, 
apresentação de tango e ainda um almoço especial, com direito a 
bolo. A professora coordenadora do núcleo pedagógico (PCNP) 
do Programa Escola da Família, Maria Lúcia Dantas de Farias, 
enfatizou que este é um dia especial e emocionante, pois alguns 
voluntários dão depoimentos sobre esse trabalho tão bonito.

Já na Diretoria Norte 1 houve comemoração na EE João 
Solimeo, no dia 13, quando a comunidade escolar pôde 
assistir a apresentações de dança cigana, balé e capoeira, 
além de conferir a padaria artesanal e muitas outras atrações. 
A professora e coordenadora do núcleo pedagógico especial e 
educação indígena, Angela Dulcineia do Nascimento Cardoso, 
considerou o evento um dia mais do que especial, porque os 
frequentadores, que são indígenas, se apresentaram com seu 
grupo de dança chamado Xondaro.

As 91 Diretorias de Ensino do Estado foram orientadas 
pelo Programa Escola da Família a realizar os eventos em 
comemoração e reconhecimento ao serviço voluntário e entrega 
dos certificados.

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