
Ano II · Número 32 · Outubro 2016BOLETIM FDE

EE Fazenda do Carmo III vai atender 365 crianças do Ensino 

Fundamental

A zona leste da capital ganhou um novo prédio escolar, volta-
do ao atendimento de alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 
5º ano). A inauguração da nova Escola Estadual Fazenda do 
Carmo III, que ocorreu no dia 17 de setembro, contou com a 
presença do governador Geraldo Alckmin e do secretário da 
Educação, José Renato Nalini, e foi festejada pela comuni-
dade local.

“É um lugar onde as crianças desta região estarão muito bem 
assistidas, não só pela estrutura física adequada, muito pla-
nejada, com um dos modelos mais modernos da nossa FDE, 
mas porque os professores virão muito entusiasmados com 
esse novo modelo de escola pública”, afirmou o secretário.

A professora Geni Aparecida Batista destacou a importância 
de oferecer aos alunos um ambiente estruturado. “Nossos 
alunos são exemplares. Eles merecem ter a escola que hoje 
está nesta forma, muito linda. A escola tem tudo para ser o 
que eles merecem”, disse.

A nova instalação da unidade é composta por 21 ambientes 
pedagógicos, incluindo refeitório e quadra coberta. O Gover-
no do Estado, por meio da Secretaria da Educação, investiu 
mais de R$ 5 milhões na construção do novo prédio, que vai 

atender 365 crianças. “Este prédio está maravilhoso, qual-
quer diretor, qualquer aluno queria uma escola como essa”, 
destacou a Dirigente Regional de Ensino da DER Leste 3, 
Maria Helena Tambellini Faustino.

Vale destacar que a Escola Estadual Fazenda do Carmo III 
atende aos requisitos de acessibilidade, assim como todas 
as novas unidades da rede estadual de ensino construídas 
pela FDE, e conta com sistema de aproveitamento e reuso 
de águas pluviais.

Com informações dos portais do Governo e da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo

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 Fazenda do Carmo III – São Paulo, capital

Zona leste ganha novo prédio escolar

Data da notícia: 29/09/2016

Orientação técnica sobre drogas ocorre em Pedro de Toledo

Data da notícia: 22/09/2016

Público-alvo do evento foi formado por professores coordena-
dores das escolas públicas estaduais e municipais

No dia 13 de setembro, representante do Departamento de 
Educação Preventiva da Fundação para o Desenvolvimen-
to da Educação (FDE) ministrou orientação técnica sobre 
drogas nas unidades escolares EE Otaviano Soares de Al-
buquerque e EMEF Prof. Dirceu Rovari, ambas situadas no 
município de Pedro de Toledo. A orientação foi destinada a 
professores coordenadores das escolas públicas estaduais 
e municipais.

A ação educacional deu-se por meio de convite do Conse-
lho Municipal de Políticas sobre Drogas de Pedro de Toledo, 
patrocinada pela prefeitura em articulação com a Diretoria de 
Ensino de Miracatu. Durante o evento, foi apresentado o kit 
dos programas Comunidade Presente e Prevenção Também 
se Ensina.

Programas

O objetivo do Programa Comunidade Presente é fortalecer 
permanentemente a ação preventiva de educadores e for-
necer instrumentos para as escolas públicas paulistas pro-
moverem a participação responsável da comunidade com a 
utilização da comunicação não violenta para o exercício dos 
direitos e deveres da cidadania. Portanto, incentiva a resolu-
ção pacífica de conflitos, a boa convivência e a integração 
entre as comunidades intra e extraescolar.

O Programa Prevenção Também se Ensina, por sua vez, 
tem como finalidade estabelecer na rede estadual de ensino 
uma educação preventiva e permanente que propicie condi-
ções para a diminuição das vulnerabilidades de adolescen-
tes e jovens em relação às DST/HIV/Aids, ao uso abusivo 
do álcool, tabaco e outras drogas, bem como da gravidez 
na adolescência.

As intervenções dizem respeito a reformas, acessibilidade e 
conclusão de unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) as-
sinou contratos para a realização de 23 obras escolares pelo 
Estado de São Paulo no mês de agosto. As intervenções 

serão viabilizadas com recursos de R$ 3,73 milhões, repas-
sados pela Secretaria da Educação.

Foram contratadas reformas em geral, obras de acessibilida-
de e a conclusão de uma unidade escolar. As intervenções 
são melhorias ou manutenções corretivas em prédios esco-
lares ou da administração.

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

Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20contratadas%20-%20agosto%202016.pdf a rela-
ção de obras contratadas pela FDE em agosto.

FDE assina contratos para execução de 23 obras no valor de R$ 3,73 milhões em agosto

Data da notícia: 19/09/2016
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