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 EE Jardim Marisa, Campinas

Obra de escola estadual é selecionada para a X Bienal Ibero-americana de Arquitetura 
e Urbanismo (BIAU)
Data da notícia: 12/04/2016

Escola Jardim Marisa, de Campinas, está entre os 15 projetos 
brasileiros escolhidos

A Escola Estadual Jardim Marisa, localizada em Campinas, 
foi selecionada para fazer parte da décima Bienal Ibero-
americana de Arquitetura e Urbanismo. Com mais de mil 
obras inscritas na edição de 2016, 194 foram selecionadas 
para apresentação no evento. Um júri internacional avalia os 
trabalhos inscritos e deverá divulgar os vencedores do Prêmio 
Ibero-americano de Arquitetura e Urbanismo ainda em abril. 
Quinze dos projetos selecionados são brasileiros.

O evento, conhecido por promover programas acadêmicos, 
exposições, ciclo de palestras e debates sobre tendências e 
desafios da arquitetura, este ano ocorrerá no mês de julho, 
em São Paulo.

A EE Jardim Marisa foi projetada pelos arquitetos César 
Shundi Iwamizu e Helena Aparecida Ayoub Silva e construída 
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). 
É dotada de caixilhos acústicos por causa da proximidade 
ao Aeroporto de Viracopos e sua ventilação é feita pelo 
insuflamento contínuo de ar resfriado por geotermia. Esse 
sistema consiste em fazer o ar fluir através de tubos enterrados, 
onde perde calor para o solo antes de atingir os ambientes.

Junto ao conforto acústico e térmico, foram atendidas outras 
categorias de desempenho sustentável, perfazendo um total 
de 14 itens de preocupação ambiental, dentre os quais se 

destacam a relação do edifício com o entorno, a escolha 
adequada de materiais, a gestão do canteiro, de resíduos, 
de energia, de água e manutenção, o conforto ambiental e a 
qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água – o que 
conferiu à escola de Campinas a certificação de Alta Qualidade 
Ambiental Aqua-HQE pela Fundação Vanzolini nas fases “Pré-
projeto” e “Projeto”. Aguarda-se no momento a conclusão do 
processo de certificação da fase “Execução”.

X BIAU
A Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo é 
uma iniciativa do governo da Espanha em colaboração com 
diversas instituições ibero-americanas. Hoje, após a realização 
de nove edições, está consolidada como uma referência da 
situação atual e prospectiva da arquitetura e do urbanismo na 
comunidade ibero-americana.

EE Jardim Marisa, Campinas

Ação do projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro para Famílias” 
acontece na FDE  
Data da notícia: 08/04/2016

Parceria entre o Programa Escola da Família e a DSOP, TV 
Cultura, Vila Sésamo e MetLife leva educação financeira às 
escolas estaduais da Capital

A primeira ação de 2016 do projeto “Sonhar, Planejar, 
Alcançar: Fortalecimento Financeiro para Famílias” foi 
realizada no dia 31 de março último no auditório da FDE. 
Com o intuito de proporcionar às crianças noções de 
economia e finanças, foram demonstrados recursos e 

técnicas aos educadores participantes para viabilizar sua 
atuação junto à comunidade.

A Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos 
filiada à Vila Sésamo (Sesame Street), iniciou, em junho de 
2015, a formação do projeto de educação financeira. Essa 
iniciativa é realizada em parceria com o Programa Escola 
da Família, a DSOP (Diagnosticar Sonhar Orçar Poupar) 
Educação Financeira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.

O projeto, que vem acompanhado de material pedagógico 
próprio, tem como finalidade disseminar conceitos de 
educação financeira para crianças de até 6 anos de idade 
que cursam o 1º ano do Ensino Fundamental. Para isso, 
tópicos como consumo consciente, economia, poupança 
e partilha são abordados.

Em 2015 os orientadores do projeto conseguiram envolver 
cerca de 1,7 mil crianças. Este ano pretendem ultrapassar 
esse número. O próximo encontro para continuidade do 
desenvolvimento do projeto está agendado para o dia 28 
de abril de 2016.

Regiões de Bauru e São José do Rio Preto ganham oito novas creches 
Data da notícia: 05/04/2016

As unidades têm capacidade para atender até 970 crianças de 
0 a 5 anos

Oito cidades das regiões de Bauru e São José do Rio 
Preto começam o ano letivo de 2016 com novas creches. 
A construção dos prédios foi possível graças à parceria no 
Programa Creche Escola entre a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo e as prefeituras de Borebi, Macatuba, 
Iacanga, Mendonça, Riolândia, Sales, São José do Rio Preto e 
Votuporanga. As unidades foram inauguradas durante o mês 
de março.

Juntas, as creches têm capacidade para atender até 970 
crianças de 0 a 5 anos. Foram investidos mais de R$ 11,4 
milhões nas obras. Todos os espaços possuem salas e 
berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, 
banheiros e área de serviço. O espaço físico respeita as 
normas de segurança e de acessibilidade.

No convênio assinado, a Secretaria da Educação repassa 
os valores financeiros das unidades a serem construídas e 
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, em contrapartida, devem apresentar o terreno, 
realizar a licitação e condução dos serviços.

Com o Programa Creche Escola, o governo estadual 
espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, 
prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade 
social.
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