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O montante é destinado à conservação, manutenção e reparos 
em mais de 5 mil escolas estaduais

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) assina-
ram termo de convênio para repassar mais de R$ 52 milhões 
para as Associações de Pais e Mestres (APMs) das escolas da 
rede estadual de ensino. 

Mais de 5 mil unidades escolares serão beneficiadas com a ver-
ba, que será repassada pela SEE para a Fundação ainda em de-
zembro. O valor a ser entregue a cada APM será destinado à 
realização de manutenção preventiva, conservação e reparos em 
seus respectivos prédios escolares.

A ação contribui para que a FDE continue a realizar uma de 
suas atribuições:  garantir a infraestrutura física da rede esta-
dual, com prédios, salas de aula e outras instalações escolares 
bem conservados.

FDE e Secretaria da Educação assinam convênio para repassar R$ 52 milhões às APMs

Data da notícia: 28/12/2017

Convênio

A Fundação possui uma importante relação com as APMs con-
veniadas em todo o Estado, fazendo o repasse das verbas ne-
cessárias para a manutenção, conservação e pequenos reparos 
das escolas estaduais.

Todos os anos a Secretaria da Educação reserva um fundo 
financeiro para este fim, e a FDE não só realiza os repasses 
como orienta os gestores escolares no uso desses recursos, 
além de conferir e analisar as prestações de contas referentes 
a cada verba.

Um exemplo dessa relação é o Trato na Escola, mutirão voltado 
para a pintura, revitalização e limpeza das unidades para dar as 
boas-vindas e estabelecer um ambiente confortável aos alunos 
no início do ano letivo.

E.E. Professor Antônio Alves Cruz recebendo pintura – São Paulo, capital

Atividades de 2018 devem começar em 3 de fevereiro 

O Programa Escola da Família  encerrou suas atividades de 
2017 no fim de semana dos  dias 16 e 17 de dezembro. Fo-
ram  contabilizadas mais de 2 milhões de atividades em todo 
o Estado de São Paulo. As ações conduzidas por educadores, 

Programa Escola da Família encerra 2017 com mais de 2 milhões de atividades

Data da notícia: 26/12/2017

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

Presente em mais de 2,2 mil escolas estaduais abertas aos finais 
de semana, o programa contou com mais de 10 mil educadores 
universitários e aproximadamente 9 mil voluntários cadastrados 
em 2017. Foram registradas quase 30 milhões de participações 
durante o ano.

Atividades em 2018

Os vice-diretores do Escola da Família irão recepcionar, nos dias 
27 e 28 de janeiro, os educadores universitários que participarão 
do programa para, conjuntamente, elaborar o planejamento de 
2018, especificando projetos e atividades a serem desenvolvidos 
durante o ano.  As escolas estarão abertas às comunidades a 
partir dos dias 3 e 4 de fevereiro.

Foram investidos mais de R$ 4 milhões para serviços de restau-
ro, acessibilidade e implantação de uma nova quadra poliespor-
tiva coberta 

O prédio da Escola Estadual Coronel João Ernesto de Figueiredo 
foi restaurado este ano. Localizada no município de Joanópolis, 
a escola centenária integra o grupo de unidades escolares da 
Primeira República tombadas em 2002 pelo Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat).

O projeto  de restauro  foi  elaborado pelo escritório 
Herenu+Ferroni Arquitetos Ltda. em 2010. Diante da necessi-
dade de implantação de uma nova quadra poliesportiva cober-
ta, foi construído novo pavilhão anexo, constituindo uma nova 
fachada urbana.  Com investimento de mais de R$ 4 milhões, 
foram realizados serviços de restauro, acessibilidade e constru-
ção da quadra poliesportiva. A obra foi concluída em setembro 
de 2017.

EE Coronel João Ernesto de Figueiredo é restaurada e modernizada

Data da notícia: 19/12/2017

Sobre a escola

Construída originalmente em 1911 segundo um projeto padrão 
realizado pelo arquiteto Hercules Beccari, a EE Coronel João 
Ernesto de Figueiredo ocupa integralmente um dos quarteirões 
centrais do município de Joanópolis, situando-se entre os edifí-
cios mais representativos da cidade.

A FDE fará a fiscalização das obras e a autorização dos repasses 
necessários 

A cidade de São Paulo vai ganhar seis novas unidades do Cen-
tro de Educação Infantil (CEI), que poderão abrigar mais de mil 
vagas. A novidade foi confirmada na última sexta-feira (15) pelo 
governador Geraldo Alckmin, que assinou convênio com a Pre-
feitura de São Paulo, autorizando repasse de R$ 30.998.907,84 
para a construção de seis creches na capital.

As novas unidades criarão 1.434 vagas para a modalidade. Foram 
escolhidos locais de vulnerabilidade social e grande demanda. A 
data prevista para a entrega dos CEIs é 30 de agosto de 2018.

Visando cumprir o Plano de Metas de São Paulo para a expan-
são de 85.500 vagas em creches até 2020, e utilizando o regime 

Convênio entre Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo viabiliza mais de mil novas vagas 
em creches

Data da notícia: 18/12/2017

de colaboração entre entes federados previstos na Constituição 
Federal, o convênio passou a valer já na sexta-feira (15).

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) fará a 
fiscalização das obras e a autorização dos repasses necessá-
rios. As novas unidades ficam nos distritos de Capão Redondo, 
Cidade Dutra, Freguesia do Ó, Grajaú, Jabaquara e São Mateus 
e serão construídas em terrenos cedidos pela Prefeitura.

Além da parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Governo Es-
tadual mantém o Programa Creche Escola em todo o Estado. 
Por meio de convênios, já foram entregues 270 unidades para 
atendimento na Educação Infantil e outras 271 estão em execu-
ção em todo o Estado.

Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo
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