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FDE completa 30 anos em junho

Órgão auxilia a Secretaria da Educação na implementação de suas políticas públicas

EDIÇÃO ESPECIAL

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
completa 30 anos em 23 de junho. Criada em 1987, a FDE 
tem se mostrado um braço indispensável na execução das 
políticas públicas da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo (SEE). Ao longo de três décadas, vem auxiliando a 
SEE no cumprimento das mais diversas demandas da edu-
cação paulista.

A Fundação é quem viabiliza a construção, ampliação e refor-
ma de escolas, incluindo restauração de prédios históricos, 
obras de acessibilidade, e projetos que atendem a requisitos 
de sustentabilidade e eficiência energética. Em 30 anos, fo-
ram construídas quase mil escolas. Também foram realizadas 
mais de 2 mil ampliações e 46 mil obras de reforma nos pré-
dios escolares. 

Desde 2011, também participa do Programa Creche Escola 
com atividades que vão desde a elaboração do projeto das 
creches até as vistorias durante as obras de construção das 
unidades de Educação Infantil. “É grande o prazer em estar 
produzindo com eficiência e qualidade o melhor da constru-
ção escolar paulista”, diz Avany de Francisco Ferreira, geren-
te de projetos da Diretoria de Obras da Fundação.

Creche Escola – Centro Integrado de Educação Irmã Josefa – 
Luiziânia 

Escola Estadual/Escola Municipal de Educação Fundamental Henrique Fernando Gomes – Barueri 
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todo mundo aqui merece”, conta Isaura Teixeira de Souza, 
gerente de suporte de TI e comunicação da FDE.

O auxílio a projetos pedagógicos da Secretaria da Educação 
também é atribuição da FDE. Além de parceira na coordena-
ção do Programa Escola da Família, que abre escolas à co-
munidade nos finais de semana para a prática de atividades 
e oficinas, participa do Bolsa Universidade administrando os 
convênios entre as instituições de ensino superior e a Secre-
taria da Educação e promove ações de conscientização e de 
combate ao bullying e violência escolar, entre outras iniciati-
vas que melhoram o cotidiano dos alunos. 

Desde 2003, 151 mil educadores universitários foram bene-
ficiados com o Bolsa Universidade. Além disso, mais de 43 
milhões de atividades foram realizadas e houve 30% menos 
casos de violência nas mais de 2 mil escolas públicas esta-
duais onde o Programa Escola da Família está presente.

“A Fundação ainda tem muito para contribuir com a educa-
ção do Estado de São Paulo, como fez nos seus primeiros 
30 anos. E nos próximos 30 anos nós vamos, seguramente, 
participar ainda mais”, afirma João Cury, presidente da FDE.

Além das obras, a FDE garante a infraestrutura dentro da es-
cola. Já distribuiu mais de 195 milhões de livros e 53 milhões 
de kits escolares. O mobiliário escolar projetado pela Funda-
ção é referência no país e já ganhou prêmios de design. Até 
hoje, foram entregues mais de 3 milhões de conjuntos de me-
sas e cadeiras para alunos da rede estadual de ensino.

A Fundação possui um Data Center que garante o armaze-
namento, a troca de dados e o acesso à internet para todas 
as escolas e todos os prédios administrativos da rede públi-
ca paulista de ensino. Atualmente, a rede estadual de ensino 
conta com 120 mil computadores e mais de 4 mil laborató-
rios de informática. “A gente presta um serviço procurando, a 
cada dia, melhorar; a cada dia, entregar mais qualidade que 
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Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental – São Paulo 
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Alunos do Ensino Médio no laboratório de informática – 
Pindamonhangaba 
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