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Foram investidos cerca de R$ 3,5 milhões para a construção 
e aquisição de mobiliário das unidades escolares 

Foram inauguradas, em abril, duas unidades do Programa 
Creche Escola na região de São João da Boa Vista. Foram 
investidos cerca de R$ 3,5 milhões para a construção e 
aquisição de mobiliário das creches Doutor Luiz José Mas-
suia Betito, em Aguaí, e Vereador Dr. Emílio César Lepri, em 
Tambaú, com capacidade para receber 150 e 130 crianças, 
respectivamente.

Cada uma dessas unidades de Educação Infantil tem 813,78 m² 
de área construída.  Os prédios possuem seis salas e dois ber-
çários com fraldário e lactário, uma secretaria, um refeitório, 

banheiros e área de serviço. Além disso, as creches atendem 
às normas de segurança e acessibilidade.

Creche Escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) parti-
cipa do Programa Creche Escola – realizado por meio de con-
vênios entre o Governo do Estado e as prefeituras –, com di-
versas atividades que vão desde a elaboração do 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 constru-
ídas. Já as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar o 
terreno, realizar a licitação e conduzir os serviços contratados.

Creches são inauguradas na região de São João da Boa Vista

Data da notícia: 25/04/2017

Instituições de ensino superior podem firmar parceria com Programa Escola da Família

Data da notícia: 17/04/2017

Documentação necessária para participar do Bolsa Universi-
dade deve ser entregue até 20 de abril

As instituições de Ensino Superior do Estado de São Pau-
lo podem firmar parceria com o Programa Escola da Família 
por meio do Bolsa Universidade. O Programa é uma iniciativa 
que possibilita a abertura de escolas aos finais de semana, a 
fim de atrair os jovens e suas famílias para um espaço volta-
do à prática da cidadania, promovendo a convivência e forta-
lecendo a integração entre a escola e a comunidade.

O Bolsa Universidade, por sua vez, viabiliza o custeio de bol-
sas integrais de estudo aos universitários classificados para 
atuar como educadores universitários nas escolas abertas 
aos fins de semana. O termo de colaboração das faculda-
des e universidades interessadas pode ser firmado até 20 de 
abril com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE). As instituições de ensino deverão entregar ou enviar 
pelo correio os documentos necessários ao Departamento 
de Convênios da Fundação.

A Secretaria da Educação custeia até 50% do valor das men-
salidades para os cursos de graduação licenciatura, bacha-
relado e tecnológico (respeitado o teto de R$ 500,00). Já as 
instituições de ensino devem complementar os valores das 

Projeto de treinamento em massa “Nós cuidamos do seu cora-
ção” visa capacitar 4 mil alunos para atuar em casos de emer-
gências cardíacas

A Secretaria da Educação, por meio da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE), firmou acordo de coopera-
ção com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(Socesp) para implantação do projeto de treinamento em mas-
sa “Nós cuidamos do seu coração” em 80 unidades escolares 
da capital participantes do Programa Escola da Família.

O acordo foi assinado no dia 19 de abril, com a presença do 
secretário da Educação, José Renato Nalini, o presidente da 
FDE, João Cury, o presidente da Socesp, Ibraim Masciarelli 
Francisco Pinto, e de Agnaldo Piscopo, também represen-
tando a Sociedade de Cardiologia.

Após a assinatura do acordo de cooperação, foi realizada 
apresentação da Socesp para 13 dirigentes de ensino da ca-
pital, diretores do núcleo pedagógico e professores coorde-
nadores do núcleo pedagógico de projetos especiais.

Nós cuidamos do seu coração

O projeto visa capacitar 4 mil alunos, com idade a partir de 
13 anos, para atuar em casos de emergências cardíacas. Eles 
têm a missão de transmitir, com o apoio dos professores, os 
conhecimentos adquiridos para a comunidade, dentro do 
Programa Escola da Família. Para isso, receberão orienta-
ções sobre técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e mas-
sagens torácicas que podem salvar vidas. Morrem no Brasil, 
diariamente, cerca de 720 pessoas por causa de doenças 
cardiovasculares.

FDE assina acordo de cooperação com a Socesp

Data da notícia: 20/04/2017
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Creche Escola Vereador Dr. Emílio César Lepri - Tambaú

respectivas mensalidades, de forma a garantir a bolsa inte-
gral para os universitários participantes.

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 seis mil beneficiados, é 
realizado por intermédio da FDE.

Confira a chamada pública para mais informações sobre o 
processo de seleção das instituições de ensino que queiram 
se inscrever pelo link http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/
Arquivos/CHAMAMENTO_PUBLICO_2017_novo.pdf
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