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FDE assina em maio contratos para execução de 96 obras no valor de R$ 9,87 milhões

Data da notícia: 21/06/2016

I Seminário de Boas Práticas é realizado na Diretoria de Ensino de Santo André

Data da notícia: 24/06/2016

Videoconferência sobre drogas é apresentada a educadores da rede estadual de ensino

Data da notícia: 17/06/2016

FDE adota novo sistema de aplicação e registro de penalidades

Data da notícia: 28/06/2016

As intervenções dizem respeito a reformas em unidades 
escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) as-
sinou contratos para a realização de 96 obras escolares no 
Estado de São Paulo no mês de maio. As intervenções serão 
viabilizadas com recursos de R$ 9,87 milhões, repassados 
pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas referem-se a reformas em geral. As in-
tervenções são melhorias ou manutenções corretivas em pré-
dios escolares ou da administração. Também há casos em 
que são usados os atendimentos móveis das Diretorias de 
Ensino para executar pequenos melhoramentos ou reparos.

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 in-
dispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 

Atualmente, 326 obras, no valor de R$ 219,97 milhões, estão 
sendo executadas pela Fundação.

Respeito às diversidades culturais, valorização do educa-
dor e reconhecimento de suas práticas foram debatidos no 

seminário

O 1º Seminário de Boas Práticas do Programa Escola da 
Família foi realizado na Diretoria de Ensino de Santo André, 
no dia 17 de junho, com o intuito de possibilitar a troca de 
experiências desenvolvidas nas 13 escolas participantes do 
programa na região.

Durante o evento foram defendidos o respeito às diversida-
des culturais; a valorização do educador, por considerá-lo 

agente indispensável ao processo de melhoria da qualidade 
da Educação; e o reconhecimento dos resultados de suas 
práticas junto às comunidades intra e extraescolar.

O seminário teve como foco as quatro diretrizes do Programa 
Escola da Família: cultura participativa, integração do progra-
ma com a semana letiva, trabalho integrado com os projetos 
da pasta e democratização dos espaços escolares.

Cada unidade escolar fez sua explanação e exibiu um vídeo 
de cinco minutos. Alunos voluntários, que por tal iniciativa 
são protagonistas juvenis, deram depoimentos sobre como 
iniciaram no programa, dimensionando a diferença que isso 
propicia na vida de cada um.

Estiveram presentes: a chefe do Departamento de Integração 
Escola e Comunidade e coordenadora do Programa Escola 
da Família pela FDE, Profa. Ana Maria Stuginski; a técnica, 
Profa. Elisabete Barlach; a dirigente regional de Ensino de 
Santo André, Profa. Ariane Aparecida Butrico; supervisores 
de ensino; PCNPs; diretores e vice-diretores do Programa; 
alguns alunos do Grêmio Estudantil e alunos voluntários.

Iniciativa é fruto da parceria entre os Programas Escola da 
Família e Prevenção Também se Ensina e a Unifesp

No dia 10 de junho, foi realizada uma videoconferência para 
educadores da rede estadual de ensino com o objetivo de 
disseminar entre as equipes da Secretaria da Educação 
(SEE), da FDE e do Programa Escola da Família (PEF) alguns 
temas ligados à prevenção ao uso de álcool e outras drogas. 
A iniciativa é decorrente da parceria entre os Programas Es-
cola da Família e Prevenção Também se Ensina e a Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp).

Foram abordados temas como a discriminação de mitos e 
verdades sobre o consumo de drogas e álcool; as determi-
nações do uso, segundo a perspectiva que privilegia a rela-
ção entre indivíduo, contexto e substância; a diferenciação 
dos padrões de uso de drogas e dependência; o estig-
ma dos usuários e dos profissionais que atuam na área, e 
análise e debate sobre as estratégias de redução de danos, 
procedimentos e resultados.

Também foram apresentados um vídeo sobre o Projeto Cons-
truindo uma Cultura de Prevenção, realizado pela Diretoria de 

Ensino Leste 3, e um depoimento do Prof. Nivaldo Batista da 
Silva, diretor da EE Ângelo Mendes de Almeida, da Diretoria 
de Ensino Sul 1.

Mais de 1,3 mil educadores e 98 players assistiram aos vídeos 
dos conferencistas Ana Maria Stuginski, Coordenadora do 
PEF na FDE; Edison de Almeida, Chefe do Departamento de 
Educação Preventiva da FDE; Ricardo Addeo, Coordenador do 
PEF na SEE; e as Profas. Dras. Emérita S. Opaleye e Tatiana de 
Castro Amato, do Departamento de Psicobiologia da Unifesp.

Em breve, a gravação da videoconferência estará disponível 
na videoteca da Rede do Saber, no endereço www.rededo-
saber.sp.gov.br.

Sistema e-Sanções aprimora rotina de trabalho e facilita o 
acesso à informação de fornecedores

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
como órgão da administração pública fundacional do Esta-
do de São Paulo, passou a adotar, desde o dia 23 de maio, 
o sistema e-Sanções, instituído e regulamentado pelo 
Decreto Nº 61.751/2015, que estabelece normas para a 
execução, aplicação e registro de sanções administrativas 
decorrentes de infrações praticadas em processos licitató-
rios ou contratos administrativos.

Esse sistema, desenvolvido em forma de fluxo de trabalho 
padronizado, contempla todas as etapas do processo admi-
nistrativo que antecede a aplicação das sanções. Entre seus 
benefícios, o sistema: conduz o usuário ao atendimento das 

etapas do trabalho; obedece à regulamentação vigente; des-
tina maior transparência ao processo; e propicia uma visão 
sistêmica a todos os usuários.

Ele pode ser acessado por meio do campo “Sanções Ad-
ministrativas e-Sanções”, do Portal da Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo (BEC/SP) 
www.bec.sp.gov.br, ou pelo site www.esancoes.sp.gov.br.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20contratadas%20maio%202016.pdf a relação de 
obras contratadas pela FDE em maio.
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