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Unidade tem capacidade para atender 560 estudantes

Estudantes da EE Jardim Irene III, no Capão Redondo, ga-
nharam no dia 30 de setembro um novo prédio. A unidade 
escolar, construída ao lado do antigo edifício, tem capacida-
de para atender até 560 alunos dos anos iniciais, do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. O governador Geraldo Alckmin 
e o presidente da FDE, Antonio Henrique Filho, participaram 
da inauguração.

Atualmente, 465 crianças da região estão matriculadas na 
escola, localizada na zona sul da capital paulista. Agora elas 
contam com 16 salas, uma nova quadra de esportes coberta 
para as atividades de educação física e eventos, além dos 
espaços de vivência, serviços gerais e administrativo. Se-
guindo normas de acessibilidade, a escola oferece rampas 
de acesso, elevador, banheiros e vestiários acessíveis.

Sustentabilidade

Vale destacar que, tendo a FDE como órgão executor da obra 
de construção do novo prédio, a EE Jardim Irene III também 
conta com aproveitamento e reuso de águas pluviais e aque-
cimento solar da água.

Essa é a segunda unidade escolar inaugurada na capital 
em setembro. No início do mês, o Governo do Estado en-
tregou a EE Fazenda do Carmo III, na zona leste, voltada ao 
Ensino Fundamental.

Desempenho histórico

De acordo os resultados do Ministério da Educação, o Es-
tado de São Paulo melhorou em todos os ciclos avaliados 
pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 
A rede estadual está na primeira posição na análise do 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Os bons números na prova nacional reforçam os dados do Idesp 
(Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 
Paulo). Na última avaliação, todos os níveis de ensino avançaram 
e conquistaram a melhor média dos últimos oito anos.

Com informações do portal do Governo 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 Jardim Irene III – São Paulo, capital

Capão Redondo ganha novo prédio escolar para alunos do Ensino Fundamental

Data da notícia: 04/10/2016

Conselho visa aperfeiçoamento de ações preventivas e reinser-
ção social de pessoas afetadas pelo uso de drogas

Representantes da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) participaram, no dia 29 de setembro, da 100ª 
Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Políticas Sobre 
Drogas do Estado de São Paulo (Coned-SP) e da cerimônia 
de posse dos novos conselheiros da gestão 2016-2018, re-
alizadas na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, no 
Auditório André Franco Montoro.

A FDE está representada na atual gestão do Coned/SP pe-
los funcionários Jurema Reis Corrêa Panza e Edison de Al-
meida, ambos da Diretoria de Projetos Especiais. A função 
dos conselheiros é discutir e fomentar políticas públicas de 

combate e prevenção ao uso de drogas. Vários órgãos, tan-
to governamentais quanto da sociedade civil, têm represen-
tação no Coned.

Em junho deste ano, Panza e Almeida, integrantes do De-
partamento de Educação Preventiva da FDE, realizaram, no 
Coned, a palestra “Conversando sobre Prevenção”, na qual 
foram apresentados os programas Prevenção Também se 
Ensina e Comunidade Presente, além de seu kit de preven-
ção, já distribuído às Diretorias de Ensino e escolas da rede 
pública estadual.

Além disso, participaram, no dia 24 de setembro, do III En-
contro de Educação da Associação Brasileira Multidisciplinar 
de Estudos sobre Drogas, ministrando oficinas sobre preven-
ção e combate ao uso de drogas. O jogo “Em seu lugar”, de 
RPG, que consta do kit dos programas, também foi apresen-
tado em uma das oficinas.

Coned

Criado em 26 de junho de 1986, o conselho, vinculado à Se-
cretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, tem por missão 
contribuir para o aperfeiçoamento das ações voltadas à pre-
venção, à redução de danos, à diminuição da oferta, ao trata-
mento e à reinserção social de pessoas afetadas pelo uso e 
abuso de álcool, tabaco e outras drogas, propondo e acompa-
nhando a execução das políticas públicas estaduais adotadas.

FDE participa de cerimônia de posse dos conselheiros do CONED

Data da notícia: 07/10/2016

Desde 2010, parceria com Tulipa Produções Artísticas aproxi-
ma alunos de formas eruditas de cultura com uma roupagem 
contemporânea 

Com o objetivo de difundir a música erudita aos alunos da 
rede estadual de ensino, o Programa Escola da Família, por 
meio do Projeto Ópera na Escola, leva às escolas o espetácu-
lo “A Criada Patroa”, do italiano Giovanni Battista Pergolesi.

Misturando a expressão da commedia dell’arte e a típica bra-
silidade do século XVIII, o espetáculo conta a história de Ser-
pina, que foi criada por seu patrão Uberto. Ao se tornar adul-
ta, a protagonista apaixona-se por ele e arquiteta uma série 
de armadilhas para se casar com Uberto. Serpina conta com 
a ajuda de Vespone, seu amigo e também criado da casa.

Com duração de 45 minutos, o espetáculo foi desenvolvido 
para ser encenado especialmente nas escolas estaduais. An-
tes da apresentação, os professores de artes recebem material 
didático sobre a obra e um ator da trupe faz uma breve introdu-
ção sobre o enredo e as origens da ópera antes de a apresenta-
ção ser iniciada. Ao final do espetáculo, é realizado um debate 
sobre a obra com a coordenação dos integrantes da equipe.

Realizado pela Tulipa Produções Artísticas desde 2010 e di-
rigido por Livia Sabag, que já trabalhou em montagens ence-
nadas no Theatro Municipal de São Paulo e no Theatro São 
Pedro, o espetáculo será apresentado, este ano, de 17 de 
setembro a 23 de outubro em 16 escolas estaduais.

O cronograma e as unidades escolares contempladas po-
dem ser conferidos pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
arquivo/%C3%B3pera%20na%20escola%202016.pdf. 

Escola da Família leva ópera cômica às escolas estaduais

Data da notícia: 13/10/2016
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