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Escola Estadual Coronel Ernesto Schmidt – Suzanápolis

Foram investidos cerca de R$ 3,7 milhões para a construção 
das unidades escolares

O governador Geraldo Alckmin inaugurou, no dia 17 de de-
zembro, o novo prédio da Escola Estadual Coronel Ernesto 
Schmidt, em Suzanápolis, e a Creche Escola EMEI Monteiro 
Lobato, em Rubineia, ambas na região de Jales. Foram in-
vestidos cerca de R$ 3,7 milhões para a construção dessas 
unidades de ensino.

Escola e creche são inauguradas na região de Jales em dezembro

Data da notícia: 29/12/2016

A escola estadual, com estrutura formada por salas de aula, 
sala de recursos, laboratório, quadra coberta e pátio, aten-
derá alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já a creche, 
com capacidade para até 150 crianças, conta com sete salas 
de atividades, dois berçários, fraldário, lactário e refeitório, 
entre outros ambientes. As novas unidades escolares da rede 
pública estadual e creches conveniadas são construídas res-
peitando todas as normas de segurança e acessibilidade.

Creche Escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
participa do Programa Creche Escola – realizado por meio 
de convênios entre o Governo do Estado e prefeituras pau-
listas –, com diversas atividades que vão desde a concep-
ção e o projeto das unidades até o acompanhamento das 
obras com a realização de vistorias mensais. A Secretaria da 
Educação, por sua vez, repassa os valores financeiros das 
unidades a serem construídas. Já as prefeituras, em contra-
partida, devem oferecer o terreno, realizar a licitação e con-
duzir os serviços contratados.Creche Escola EMEI Monteiro Lobato – Rubineia

Programa tem retorno previsto para o começo de fevereiro

O Programa Escola da Família encerrou suas atividades de 
2016 no fim de semana dos dias 17 e 18 de dezembro. Foram 
contabilizadas mais de 2 milhões de atividades em todo o 
Estado de São Paulo. As ações conduzidas por educadores, 

Escola da Família encerra 2016 com mais de 2 milhões de atividades

Data da notícia: 26/12/2016

universitários e voluntários incluíram jogos esportivos, ofici-
nas e cursos livres de música e beleza, além de orientações 
sobre saúde e bem-estar.

Presente em quase 2,2 mil escolas estaduais abertas aos fi-
nais de semana, o programa contou com mais de 11 mil edu-
cadores universitários e 11 mil voluntários cadastrados em 
2016. Foram registradas mais de 41 milhões de participações 
durante o ano.

Atividades em 2017

Os vice-diretores do Escola da Família irão recepcionar, nos 
dias 28 e 29 de janeiro, os educadores universitários que par-
ticiparão do programa para, conjuntamente, elaborar o pla-
nejamento de 2017, especificando projetos e atividades a se-
rem desenvolvidos durante o ano. As escolas estarão abertas 
às comunidades a partir dos dias 4 e 5 de fevereiro.Fo
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Reformas e acessibilidade estão sendo realizadas em unida-
des escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ini-
ciou, em novembro passado, 24 obras em escolas da rede, 
espalhadas por todo o Estado de São Paulo. O montante 
destinado e entregue pela Secretaria da Educação para as 
intervenções é de R$ 7,35 milhões.

Das obras iniciadas, 16 dizem respeito a serviços de manu-
tenção para reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, 
substituição de piso e cobertura, entre outros). Também fo-
ram iniciadas oito obras de acessibilidade para deficientes ou 
pessoas com mobilidade reduzida.

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 Fundação continua administrando e licitando inúmeros 
contratos, com vistas a assegurar as boas condições das 

instalações físicas necessárias ao funcionamento da rede, 
requisito indispensável para o desenvolvimento das ações 
educativas. Atualmente, 192 obras estão em andamento no 
Estado, no valor de R$ 149,1 milhões.

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

FDE dá início a 24 obras no valor de R$ 7,35 milhões em novembro

Data da notícia: 19/12/2016
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