
Ano II · Número 29 · Agosto 2016BOLETIM FDE

Creche é inaugurada em Jeriquara

Data da notícia: 02/08/2016

Inscrições ao Bolsa Universidade estão abertas

Data da notícia: 05/08/2016

Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral, 
acessibilidades e construção de nova escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) con-
cluiu 39 obras escolares em todo o Estado de São Paulo no 
último mês de julho. O investimento destinado pela Secretaria 
da Educação para essas melhorias foi de R$ 11,97 milhões.

Do total, 35 foram de manutenção e reformas em geral (re-
visões elétrica e hidráulica, substituição de piso e cobertura, 
entre outros), sendo que uma delas diz respeito a melhorias 
em cozinha. Também houve três obras de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

No que se refere a obras novas, foi concluída a Escola Estadu-
al Professora Maria Helena Scannavino, localizada em Barre-
tos. O prédio escolar, com sete salas de aula, tem capacidade 
de oferecer até 735 vagas à rede pública estadual de ensino.

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, 308 obras estão sendo executadas pela Funda-
ção, no valor de R$ 195,93 milhões.

Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20concluidas%20julho%202016.pdf a relação de 
obras concluídas pela FDE no mês de julho.

Unidade tem capacidade para 130 crianças

As famílias do município de Jeriquara, na região de Franca, 
contam com um novo centro de educação infantil. Inaugura-
da no dia 30 de julho, a unidade do Programa Creche Escola 
batizada Professora Abadia Maximina de Paula Sarreta tem 
capacidade para receber 130 crianças, com idade entre 0 e 
5 anos, e possui salas pedagógicas, berçários com fraldário 
e lactário e refeitório. A construção do prédio e a aquisição 
de mobiliário tiveram investimento superior a R$ 1,3 milhão.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
participa do programa – realizado através de convênios entre 
o Governo do Estado e as prefeituras –, com atividades que 
vão desde a concepção e o projeto das creches até o acom-
panhamento das obras e a realização de vistorias mensais 
para garantir o cumprimento do cronograma previsto. Vale 
lembrar que todo o mobiliário das creches é especificado e 
parte dele é projetado e desenvolvido pela Fundação. Até 
mesmo a confecção das placas de inauguração das creches 
é incumbência da FDE.

Convênios

A Secretaria da Educação repassa os valores financeiros das 
unidades a serem construídas. Já as prefeituras, em con-
trapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e 
conduzir os serviços contratados. Com o programa, o gover-
no estadual espera expandir o atendimento às famílias que 
precisam de creche, prioritariamente, em localidades com 
maior vulnerabilidade social.

Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

Prazo para se candidatar vai até 14 de agosto

Estão abertas, desde o dia 3 de agosto, as inscrições para 
estudantes universitários interessados em atuar no Programa 
Escola da Família, que oferece atividades gratuitas a alunos e 
comunidades aos fins de semana em mais de 2,2 mil escolas 
estaduais. O prazo de inscrição segue até o dia 14 de agosto.

Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade, o 
candidato deve preencher alguns requisitos: estar regular-
mente matriculado em curso de graduação de uma das 150 
instituições de ensino superior conveniadas; não ser bene-
ficiário de bolsa de estudos ou financiamento; e ter dispo-
nibilidade para cumprir a carga de oito horas no sábado ou 
domingo.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu 
curso – a Secretaria da Educação arca com 50% do valor da 

mensalidade, com teto de R$ 500, e a instituição de ensino 
completa o restante do valor da mensalidade. Em contra-
partida, o candidato irá atuar como educador universitário 
em uma escola participante do Programa Escola da Família. 
A previsão é de que os bolsistas selecionados iniciem suas 
atividades nas escolas no dia 3 de setembro.

Bolsa Universidade

O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições 
de ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários, 
que atualmente conta com mais de 10 mil beneficiados, é re-
alizado por intermédio da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE).

Para mais informações sobre o cronograma de inscrição de 
novos bolsistas, clique em http://escoladafamilia.fde.sp.gov.
br/default.asp

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Escola Estadual Professora Maria Helena Scannavino - Barretos

Estão sendo realizadas reformas e obras de acessibilidade em 

unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

iniciou, em julho, 37 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$ 3,82 

milhões.

Do total, 36 são serviços de manutenção e reformas em geral 

(revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e cobertu-

ra, entre outros). Outra diz respeito a obras de acessibilidade 

na Escola Estadual Professor Astor Vasques Lopes, do muni-

cípio de General Salgado.

As reformas acontecem em unidades escolares ou prédios 
administrativos da rede estadual de ensino espalhados por 
diversos municípios, sempre priorizando as situações de 
maior urgência ou precisão.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações fí-
sicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito indis-
pensável para o desenvolvimento das ações educativas. Atu-
almente, 308 obras estão sendo executadas pela Fundação, 
no valor de R$ 195,93 milhões.

Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20iniciadas%20julho%202016.pdf a relação de obras 
iniciadas pela FDE no mês de julho.

FDE conclui 39 obras no valor de R$ 11,97 milhões em julho

Data da notícia: 09/08/2016
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FDE dá início a 37 obras no valor de R$ 3,82 milhões em julho

Data da notícia: 12/08/2016
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