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Representantes da FDE apresentam ao CONED programas e kit de prevenção

Data da notícia: 10/06/2016

Três escolas estaduais são entregues em Americana

Data da notícia: 03/06/2016

Ocorre na FDE o 3º encontro do projeto de educação � nanceira da Vila Sésamo

Data da notícia: 07/06/2016

FDE conclui 28 obras no valor de R$ 17,8 milhões em maio

Data da notícia: 14/06/2016

Marcos legais que garantem os direitos da população adoles-
cente e jovem à saúde, à informação e à vida também foram 
abordados

Representantes da FDE participaram da 96ª Reunião Ordiná-
ria do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED), 
no dia 2 de junho, para realizar a palestra “Conversando so-
bre Prevenção”, na qual foram apresentados os programas 
Prevenção Também se Ensina e Comunidade Presente, além 
de seu kit de prevenção, já distribuído às Diretorias de Ensino 
e escolas da rede pública estadual.

O objetivo dessa apresentação foi divulgar os programas e o 
kit de educação preventiva que a FDE desenvolve, a avalia-
ção sobre a e� cácia desses programas junto às Diretorias de 

Ensino e escolas da rede pública estadual e a o� cina teórico-
-vivencial realizada por meio do jogo “Em seu Lugar”, que 
faz parte do kit, para os conselheiros do CONED, que repre-
sentam diversos órgãos de governo, ONGs e instituições da 
sociedade civil.

Durante a reunião também foi exposta a participação do Bra-
sil na formulação e assinatura de convenções, tratados, acor-
dos e normas internacionais – ou seja, os marcos legais – que 
garantem os direitos da população adolescente e jovem à 
saúde, à informação e à vida.

O Programa Prevenção Também se Ensina é oferecido às Di-
retorias de Ensino e escolas da rede pública estadual desde 
1995; já o Programa Comunidade Presente, desde 1998.

As unidades escolares, construídas pela FDE com investimen-
to de quase R$ 14 milhões, têm capacidade para oferecer por 

volta de 2,9 mil vagas

Três escolas estaduais foram o� cialmente inauguradas no 
mês de maio no município de Americana. As unidades edu-
cacionais são: Escola Estadual Professora Ornella Rita Fer-
rari Sacilotto, Escola Estadual Jardim Boer e Escola Estadual 
Professora Maria Lucia Padovani de Oliveira. Construídas 

com investimento de cerca de R$ 14 milhões, as unidades 
escolares têm capacidade para oferecer aproximadamente 
2,9 mil vagas aos alunos da região.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
órgão executor das políticas da Secretaria da Educação, é 
responsável pela construção das escolas. Entre as atribui-
ções da Fundação, destacam-se: a identi� cação do terre-
no, a composição do projeto, a realização da licitação e a 
contratação das empresas, bom como o acompanhamento 
e a � scalização do andamento da obra. Até mesmo a con-
fecção das placas de inauguração das escolas estaduais é 
incumbência da FDE.

Sustentabilidade

Além de serem construídas para atender aos requisitos de 
acessibilidade, condição básica para qualquer obra nova da 
rede estadual de ensino, as três unidades escolares de Ame-
ricana contam com sistema de aproveitamento e reuso de 
águas pluviais e aquecimento solar da água. A Fundação, há 
anos, desenvolve um trabalho que busca construir escolas 
cada vez mais sustentáveis.

Evento é realizado em parceria com o Programa Escola da Família

O 3º Encontro de Formação da edição de 2016 do projeto 
“Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro para 
Famílias” foi realizado no auditório da FDE no dia 2 de junho. 
Com o tema “Planejar”, foi discutido com os participantes 
como fazer escolhas e organizar as etapas para alcançar os 
objetivos desejados.

O encontro foi destinado a diretores, professores coordena-
dores e vice-diretores do Programa Escola da Família, bem 
como a professores do Ensino Fundamental. A temática do 
evento foi apresentada durante as seguintes atividades: roda 
de conversa, exposição dialogada, trabalhos em grupo e 
avaliação do encontro.

A � nalidade do projeto, que tem material pedagógico próprio, 
é disseminar conceitos de educação � nanceira para crian-
ças 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.

A Sesame Workshop, organização sem � ns lucrativos, � liada 
à Vila Sésamo (Sesame Street), iniciou, em junho de 2015, a 

formação do projeto de educação � nanceira. Essa iniciativa 
é realizada em parceria com o Programa Escola da Família, a 
DSOP (Diagnosticar Sonhar Orçar Poupar) Educação Finan-
ceira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.

Os orientadores do projeto, em 2015, conseguiram envolver 
cerca de 1,7 mil crianças, número que pretendem ultrapassar 
este ano. O próximo encontro para a continuidade do projeto 
está agendado para 11 de agosto de 2016.

Foram executadas reformas em geral, obras de acessibilidade 
e construção e ampliação de novas escolas

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 28 obras escolares em todo o Estado de São 
Paulo no último mês de maio. O investimento destinado 
pela Secretaria da Educação para essas melhorias foi de 
R$ 17,8 milhões.

Do total, 22 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e co-
bertura, entre outros), sendo três de melhorias em cozinha. 
Também houve três obras de acessibilidade.

Foram concluídas a Escola Estadual Professora Leny Appa-
recida Pagotto Boer, em Americana, e a Escola Estadual 
Residencial Bordon, em Sumaré. Além disso, houve a am-
pliação da Escola Estadual Professor Nelson Gomes Caeta-
no, da Diretoria de Ensino Norte 2, na capital. As três obras 
proporcionaram a criação de mais de 2,6 mil vagas à rede 
pública estadual de ensino.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras com o 
objetivo de assegurar boas condições para as instalações 
físicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito in-
dispensável ao bom andamento das ações educativas. Atu-
almente, 326 obras estão sendo executadas pela Fundação 
no valor de R$ 219,97 milhões.

-  Con� ra http://� le.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20
conclu%C3%ADdas%20maio%202016.pdf a relação de 
obras concluídas pela FDE no mês de maio.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br
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