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FDE conclui 41 obras no valor de R$ 14,28 milhões em novembro de 2015
Data da notícia: 17/12/2015

Entre as intervenções, foram realizadas reformas, obras de 
acessibilidade e construção de unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 41 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no mês de novembro de 2015. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 14,28 milhões.

Do total de intervenções, 38 foram serviços de manutenção e 
reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição 
de piso e cobertura, entre outros), sendo 15 na melhoria de 
cozinhas, e uma diz respeito a obra de acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais.

Também foi concluída a construção das Escolas Estaduais 
Jardim Santa Terezinha I, em Bocaina, e Jardim Santa Lídia I, 

localizada em Guarulhos, que, juntas, proporcionarão até 1.890 
vagas para alunos da rede estadual de ensino.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas novembro 2015.pdf a relação de 
obras iniciadas pela FDE no mês de novembro de 2015.

FDE inicia 49 obras no valor de R$ 8,03 milhões em novembro de 2015  
Data da notícia: 23/12/2015

Serão realizadas reformas e obras de acessibilidades em 
unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
iniciou, em novembro de 2015, 49 obras em escolas da rede 

distribuídas por todo o Estado de São Paulo. O montante 
destinado pela Secretaria da Educação para as intervenções 
é de R$ 8,03 milhões.

Das obras iniciadas, 47 são de manutenção e reformas 
em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de 
piso e cobertura, entre outros), 15 das quais referem-se a 
melhorias em cozinhas. As reformas acontecem em unidades 
escolares ou prédios administrativos da rede estadual de 
ensino espalhados por diversos municípios paulistas, sempre 
priorizando as situações de maior urgência ou necessidade.

Também foram iniciadas duas obras de acessibilidade para 
atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras iniciadas novembro 2015.pdf a relação de obras 
iniciadas pela FDE no mês de novembro de 2015.

FDE assina contratos para execução de 66 obras no valor de R$ 8,09 milhões em novembro 
de 2015 
Data da notícia: 29/12/2015

As intervenções dizem respeito a melhorias em unidades 
escolares, com reformas e manutenções em geral

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
assinou contratos para a realização de 66 obras escolares 
no Estado de São Paulo no mês de novembro de 2015. As 
intervenções serão viabilizadas com recursos de R$ 8,09 
milhões, repassados pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas referem-se a reformas em geral, sendo 18 
delas de manutenção e adaptações para cozinha e despensa. 
No geral, as intervenções são de melhorias ou manutenções 
corretivas em prédios escolares ou da administração.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações 
físicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito 
indispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 

Atualmente, 459 obras, no valor de R$ 317,72 milhões, estão 
sendo executadas pela Fundação.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras assinadas novembro 2015.pdf a relação de obras 
iniciadas pela FDE no mês de novembro de 2015.

FDE recebe bolas de Natal feitas por crianças da comunidade da EE José Ribeiro de Souza 
Data da notícia: 21/12/2015

Enfeites natalinos, confeccionados com papel machê, são 
artesanais e ecologicamente corretos

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
recebeu, no dia 17 de dezembro de 2015, bolas para enfeite 
de árvore de Natal produzidas por participantes do Programa 
Escola da Família. As esferas natalinas, feitas de papel machê, 
foram confeccionadas por crianças da comunidade da Escola 

Estadual José Ribeiro de Souza, da Diretoria de Ensino de 
Osasco.

A técnica utilizada na produção dessas bolas foi ensinada 
pelo artista plástico Sérgio Azevedo, em 2013, em uma das 
oficinas contratadas pela coordenação geral do Programa. De 
lá para cá, vice-diretor e bolsistas universitários participantes 
do Escola da Família que aprenderam a prática continuam a 
ensiná-la na escola. Esse tipo de iniciativa tem contado com a 
aceitação e a participação da comunidade local.

“Vale destacar que as bolas são artesanais, ecologicamente 
corretas, trazem beleza e estimulam a criatividade de quem 
participa das oficinas”, afirma Ana Maria Stuginski, chefe do 
Departamento de Parcerias da FDE.

A venda desse tipo de produto pode ser uma alternativa de 
renda para muitas famílias. Outros objetos, como fantoches 
e tampas para vidro, também são criados utilizando-se o 
papel machê, a mesma matéria-prima com que foram feitas 
as bolas.
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