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Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral, 

coberturas de quadra, acessibilidade e nova escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 57 obras escolares em todo o Estado de São Pau-
lo no último mês de agosto. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 8,11 milhões.

Do total, 53 foram de manutenção e reformas em geral (revi-
sões elétrica e hidráulica, substituição de piso e cobertura, 
entre outros), sendo que uma delas diz respeito a melhorias 
em cozinha. Também houve duas coberturas de quadra e 
uma obra de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

No que se refere a obras novas, foi concluída a EMEF Pro-
fessora Margareth Bozza Rangel, localizada no município de 
Santa Branca, pertencente à Diretoria de Ensino de Jacareí. 
O prédio escolar, com 10 salas de aula, tem capacidade para 
oferecer até 1.050 vagas à rede pública de ensino.

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, estão sendo executadas pela Fundação 285 obras 
no valor de R$ 184,76 milhões.

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

Evento é realizado em parceria com o Programa Escola 
da Família

O 5º Encontro com Agentes de Engajamento Comunitário da 
edição de 2016 do projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar: Forta-
lecimento Financeiro para Famílias” foi realizado no dia 8 de 
setembro. O tema deste último encontro de 2016 foi “Escola 
e família: organizando o evento comunitário”.

Entre os objetivos do evento, destacam-se: contribuir para a 
organização do evento comunitário; refletir sobre a importân-
cia do evento para a comunidade; orientar estratégias para 
registro e avaliação durante o evento comunitário; e dialogar 
sobre os desafios e as possibilidades de continuidade das 
atividades de fortalecimento financeiro para famílias nos pró-
ximos anos.

O encontro, organizado pela equipe da FDE que trabalha 
com o Programa Escola da Família (PEF), foi destinado a 
professores coordenadores, vice-diretores do programa e 
professores do Ensino Fundamental. A temática do even-
to foi apresentada durante as seguintes atividades: acolhi-
mento, roda de conversa, preparando o evento comunitário, 
atividades em grupo, encaminhamentos, avaliação e des-
dobramentos.

O projeto, que vem acompanhado de material pedagógico 
próprio, tem como finalidade disseminar conceitos de edu-
cação financeira para crianças de até 6 anos de idade, que 
cursam o 1º ano do Ensino Fundamental. Para isso, são abor-
dados tópicos como economia, consumo consciente, pou-
pança, partilha, troca e doação.

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 Finan-
ceira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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FDE conclui 57 obras no valor de R$ 8,11 milhões em agosto

Data da notícia: 09/09/2016

FDE participa do inovaDay Especial sobre BIM

Data da notícia: 05/09/2016

Foi apresentada palestra sobre implantação da modelagem da 
informação da construção na Fundação

O inovaDay Especial sobre BIM (Building Information Mode-
ling), evento destinado à inovação, ocorreu no dia 2 de se-
tembro no auditório do Edifício Cidade I. O encontro, reali-
zado pela iGovSP – unidade da Subsecretaria de Parcerias e 
Inovação da Secretaria de Governo –, contou com a partici-
pação de palestrantes especializados em gestão do conhe-
cimento e inovação.

Entre eles, houve a presença do Chefe de Especificações 
Técnicas da Diretoria de Obras e Serviços da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação (FDE), Ricardo Grisolia Es-
teves, que participou ministrando apresentação sobre a im-
plantação da metodologia BIM na Fundação.

O evento aconteceu em parceria com a Escola Fazendária 
do Estado de São Paulo (FAZESP), da Secretaria da Fazen-

da, e a Escola de Governo e Administração Pública (EGAP/
UCRH), da Secretaria de Planejamento e Gestão, e contou 
com o apoio da FDE e da Companhia Paulista de Obras e 
Serviços (CPOS).

O inovaDay Especial pôde ser visto presencialmente ou por 
meio de transmissão ao vivo. Aqueles que optaram por se 
inscrever e comparecer ao encontro tiveram direito a certi-
ficado.

Building Information Modeling (BIM)

BIM é um conjunto de informações do empreendimento, 
desde a concepção inicial até a demolição, com colabora-
ção integrada das diversas partes do projeto, como cons-
trutor, arquitetos, engenheiros, proprietário, etc. Significando 
“Modelagem da Informação da Construção”, o BIM é uma 
representação digital das características físicas e funcionais 
de uma construção.

Ocorre 5º encontro da edição de 2016 do projeto de educação financeira da Vila Sésamo

Data da notícia: 14/09/2016
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A FDE é parceira por meio do Programa Escola da Família

Uma oficina de mobilização organizada pelo Programa Rede 
Escolaí aconteceu nos dias 22 e 24 de agosto no auditório 
da Secretaria da Educação. Destinada a 28 escolas de sete 
Diretorias Regionais de Ensino (Carapicuíba, Diadema, Ita-
pevi, Leste 2, Leste 3, São Bernardo do Campo e Sul 2), a 

oficina foi dirigida aos representantes das unidades escola-
res participantes que terão o papel de multiplicar o conteúdo 
nas escolas.

Há anos a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE), por meio do Programa Escola da Família, é parceira da 
FOCO – Fundação Otacílio Coser no Rede Escolaí, que tem a 
finalidade de impulsionar a sociedade a se comprometer com 
as escolas da rede pública, fornecendo recomendações que 
ajudem a promover o desenvolvimento comunitário.

Rede Escolaí

Desenvolvido em escolas públicas com o objetivo de mobili-
zar toda a comunidade educativa (professores, alunos, pais, 
diretores, voluntários) para ser mais participativa e cidadã, o 
Programa tem o formato de gincana e propõe um conjunto de 
atividades, realizadas dentro e fora da escola, com a finalida-
de de oferecer subsídios para que as comunidades se forta-
leçam e passem a atuar em prol da melhoria da educação.

Rede Escolaí realiza oficina de mobilização em agosto

Data da notícia: 02/09/2016
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