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Financiada pela Fundación Mapfre, a iniciativa será aplicada 
em escolas públicas do Estado em parceria inédita com a FDE

A Fundació FutbolClub Barcelona, ligada ao clube de futebol 
catalão, traz para escolas estaduais de São Paulo a metodo-
logia do projeto FutbolNet, em uma parceria com a Funda-
ción Mapfre e com a Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE).

O FutbolNet oferece atividades socioesportivas em comuni-
dades com altos índices de vulnerabilidade e violência urba-
na. O projeto não busca a excelência no esporte, mas utiliza 

a atividade física e o esporte (futebol) como agentes de trans-
formação para crianças e jovens em ambientes vulneráveis. 
Busca-se incentivar a socialização e a educação afetiva, com 
situações inclusivas, sem discriminação.

O projeto vai beneficiar no Brasil mais de 3 mil crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos durante o ano de 2017. Em São 
Paulo, serão atendidas 15 escolas da Diretoria de Ensino da 
Região de Suzano, por meio do Programa Escola da Família, 
que abre os espaços à comunidade aos finais de semana.

Nos dias 22 e 23 de julho foram realizadas as primeiras ca-
pacitações do projeto para 15 vice-diretores, 48 educadores 
universitários e 16 professores voluntários.

Essas mesmas escolas paulistas também participam do pro-
grama Viver com Saúde, iniciativa da Fundación Mapfre que 
promove a importância dos hábitos saudáveis entre as crian-
ças, por meio da formação de professores sobre esse tema. 
Os objetivos são complementares: o Viver com Saúde está 
voltado para a adoção de hábitos de vida saudáveis por meio 
da boa alimentação e o FutbolNet promove a qualidade de 
vida e a cidadania por meio do esporte.

Exposição “30 anos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE”

Projeto FutbolNet chega às escolas públicas de São Paulo

Data da notícia: 09/08/2017

Exposição sobre os 30 anos da FDE está na estação República

Data da notícia: 07/08/2017

Painéis, com informações e fotografias, e conjuntos de mobili-
ário estão à mostra no Metrô

A exposição “30 anos da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação – FDE” está instalada na estação República do 
Metrô desde o começo de agosto. Na mostra são apresenta-
das a trajetória da Fundação e uma série de atividades dedi-
cadas à educação pública nas últimas três décadas.

Ao visitar as instalações da exibição, é possível aprender 
sobre a história da arquitetura escolar pública paulista, seus 
edifícios, seu mobiliário, além da participação da FDE na 
construção de escolas e creches cada vez mais acessíveis 
e sustentáveis. Também são exibidas ações extracurriculares 
da FDE na área pedagógica e sua atuação ao prover acesso 
à internet para as escolas e prédios administrativos da rede 
pública paulista de ensino.

Além de painéis com informações e fotografias sobre a tra-
jetória da Fundação, também estão expostos conjuntos de 
mobiliário idealizados pela FDE e adotados em escolas pú-
blicas em todo o território nacional.

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 exposição ficará na República até 30 de setembro. Entre os 
dias 10 e 31 de outubro ela estará na estação Tatuapé do Metrô.

Videopalestra sobre álcool é apresentada aos profissionais do Programa Escola da 
Família e público em geral

Data da notícia: 01/08/2017

Evento faz parte de ação integrada com o Programa Pre-
venção Também se Ensina em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde

No dia 26 de julho, foi apresentada a videopalestra “Saber 
Cuidar: Precisamos falar sobre o álcool”. O evento contou 
com a presença do Dr. Danilo Locatelli, do Departamento de 
Psicobiologia da UNIFESP, com o Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico (PCNP) Luiz Mariano, da Diretoria de 
Ensino Sul 1, e com os técnicos da Gerência de Educação, 
Cultura e Cidadania da FDE.

Essa videopalestra faz parte de uma ação integrada dos pro-
gramas Prevenção Também se Ensina e Escola da Família e 
acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Dra. Albertina Duarte Takiuti, que faz parte do 
Programa Saúde do Adolescente.

O objetivo do evento foi trazer informações sobre a cultura do 
álcool, tão presente em nosso cotidiano. Foram abordados 

temas como: mitos e verdades a respeito do álcool, o incen-
tivo publicitário ao consumo de bebidas alcoólicas, a alcoole-
mia, entre outros.

Além da apresentação sobre o álcool, estão previstas outras 
cinco videopalestras da série “Saber Cuidar” até o final de 
novembro. Para assistir à palestra “Saber Cuidar: Precisa-
mos falar sobre o álcool”, acesse: https://www.youtube.com/
channel/UCGXTi6J5xl0JglgWXE848cA
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Em março foi assinado convênio para realização de obras em 
17 unidades escolares da região no valor de R$ 1,8 milhão

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Re-
nato Nalini; o presidente da Fundação para o Desenvolvimen-
to da Educação (FDE), João Cury Neto, e o dirigente regional 
de ensino, Celso de Jesus Nicoleti, estiveram reunidos com 
autoridades e gestores da área educacional para assinatura 
de contratos que autorizam obras de reformas e manutenção 
em unidades escolares da Diretoria Regional de Ensino de 
Caieiras. O evento, realizado no dia 27 de julho, na Esco-
la Estadual Alfried Theodor Weiszflog, contou ainda com as 
presenças dos prefeitos de Caieiras, Gersinho Romero, e de 
Franco da Rocha, Francisco Daniel Celeguim de Morais.

As obras contratadas referem-se à melhoria de instalações 
das cozinhas e despensas das unidades escolares. Em mar-
ço deste ano foi assinado convênio entre a Secretaria da Edu-
cação, por meio da FDE, e as prefeituras de Caieiras e Franco 
da Rocha, objetivando reformas e adequações de 17 escolas 
dos dois municípios, no valor de R$ 1.873.960,52.

Em Caieiras foram assinados contratos para executar 
obras na Escola Estadual José Carlos da Silva Júnior 
(R$ 109.932,90) e na Escola Estadual Otto Weiszflog (R$ 
145.253,55). Também foi autorizado o início de obras nas 
escolas Professora Isaura Valentini Hanser (R$ 84.425,74); 
Albino Fiore (R$ 52.307,79); Professora Ivone dos Anjos da 
Silva Campos (R$ 83.367,60); Aladino Polon (R$ 57.307,35) e 
Alfried Theodor Weiszflog (R$ 79.907,12).

Para o município de Franco da Rocha foi assinado o contra-
to para investir em melhorias na Escola Estadual Benedito 
Fagundes Marques (R$ 101.304,47) e autorizado o início de 
obras nas escolas Professor Zilton Bicudo (R$ 86.411,04) e 
Paulo Duarte (R$ 96.107,00).

Atribuições

A Secretaria da Educação é responsável pela transferência 
de recursos financeiros para a execução das obras, além do 
acompanhamento e avaliação das atividades previstas no 

FDE e SEE assinam contratos para reformas em escolas de Caieiras e Franco da Rocha

Data da notícia: 02/08/2017

convênio. Já à FDE cabe realizar a licitação e contratação das 
obras, as orientações técnicas, garantir pessoal necessário e 
fiscalizar as obras por meio de vistorias, com periodicidade 
máxima de 30 dias, e elaboração de relatório de avaliação do 
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.

Esperança

O secretário da Educação ressalta que, além do efeito prá-
tico, melhorando as condições estruturais das escolas, as 
obras autorizadas servem como uma mensagem de esperan-
ça em dias melhores para o ensino público. “Estamos muito 
felizes em poder propiciar isso em uma região vulnerável. Te-
mos muito carinho por Caieiras, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Mairiporã, por toda essa região que merece nosso 
olhar carinhoso e esse gesto concreto por parte do Gover-
no do Estado. As escolas devem continuar a ser um lugar 
acolhedor, onde a criança se sinta bem e saiba que ali terá 
condições ideais para um aprendizado essencial capaz de 
transformar o mundo”.

Nalini destaca a importância de uma aproximação cada vez 
maior com a comunidade escolar, estabelecendo um canal 
de diálogo permanente para construir o modelo de escola 
que atenda às necessidades e aos interesses dos alunos. 
“Nós precisamos ouvir as bases, estar em diálogo permanen-
te. Estamos desenvolvendo um projeto grandioso de gestão 
democrática, ouvindo inclusive os alunos. Chegou a vez do 
aluno ter voz para mostrar a escola que ele quer. Se nós nos 
dedicarmos com afinco à educação, em uma geração trans-
formamos o Brasil, assim como aconteceu com os Tigres 
Asiáticos, a Finlândia e tantos outros países que investiram 
maciçamente na educação”.

Prioridades

O presidente da FDE destaca a capacidade de o Estado de 
São Paulo seguir investindo na melhoria da estrutura das es-
colas públicas, mesmo em tempos de crise e limitação de re-
cursos. “Precisamos estar mais perto e ouvir a rede que nos 
dá o direcionamento. Em um momento de crise como esse, 
em que não conseguimos atender todos ao mesmo tempo, 
temos que eleger prioridades. Vamos continuar investindo 
nessa região. Queremos fazer com que a roda gire mais rá-
pido, para atender toda a rede e oferecer efetivamente um 
ensino público de qualidade em nosso Estado”.

Cury afirma que o segredo da boa gestão pública é gastar 
menos com a atividade meio para destinar mais recursos 
para investimentos na atividade fim, beneficiando diretamen-
te as pessoas. “O Estado de São Paulo, nesse momento de 
crise, passa a ser exemplo mais uma vez. Fazendo gestão 
pública com austeridade e mostrando na prática que educa-
ção é uma prioridade”.
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