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Recursos para intervenções executadas de forma direta ou em 
parceria somam R$ 1 bilhão

No ano em que comemorou 30 anos de funcionamento, a Fun-
dação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) fechou 2017 
com resultados bastante expressivos. Levantamento realizado 
pela Diretoria de Obras e Serviços (DOS) revela que o órgão con-
cluiu ou mantém em execução, por conta própria ou em parce-
rias com os municípios, mais de duas mil obras.

Criada em 23 de junho de 1987, a FDE é responsável por via-
bilizar a execução das políticas educacionais definidas pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, implantando 
e gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o 
bom funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da rede 
pública estadual de ensino.

“Apesar da crise que vem afetando o país, os estados e os mu-
nicípios, 2017 foi um ano extremamente positivo. Avançamos 
na busca para soluções e eficácia dos processos utilizando no-
vas tecnologias para a elaboração de projetos, orçamentos e 
acompanhamento de obras. Com estrutura enxuta e recursos 
bastante reduzidos, encerramos o ano com mais de dois mil 
projetos elaborados e duas mil obras concluídas e em execu-
ção, quase eliminando o número de obras paralisadas”, afirma 
Selene Augusta de Souza, responsável pela Diretoria de Obras 
e Serviços (DOS).

O balanço aponta que, de maneira direta, a FDE executou e con-
cluiu 1.083 obras, sendo 8 novas escolas, uma ampliação, 37 
intervenções de acessibilidade, 9 melhorias em quadras e 1.028 
reformas em unidades escolares. O investimento total nesse 
conjunto de serviços foi superior a R$ 158 milhões. Outras 751 

FDE fecha 2017 com mais de 2 mil obras

Data da notícia: 08/01/2018

obras se encontram em andamento e incluem a construção de 7 
novas escolas, 6 ampliações, 54 intervenções de acessibilidade, 
11 melhorias em quadras e 673 reformas. O investimento ultra-
passa R$ 209 milhões.

Mesmo com as dificuldades impostas pelos problemas finan-
ceiros que o país atravessa, a quantidade de obras executadas 
em parceria com os municípios também foi expressiva em 2017. 
Foram concluídas 75 novas creches e 11 escolas, além de am-
pliação e obras de acessibilidade e em quadras esportivas, num 
total de R$ 159 milhões. Encontram-se em andamento mais 322 
obras, que somam R$ 508 milhões em investimentos, entre as 
quais 295 novas creches e 12 novas escolas.

Entre as obras executadas de forma direta e em parceria com os 
municípios, seja através de convênios do Programa Creche Es-
cola do Governo do Estado ou com recursos do PAC do Governo 
Federal, a FDE esteve envolvida na execução de 2.245 obras, 
que somaram mais de R$ 1 bilhão.

“No meu entendimento, mais do que os números, temos a res-
saltar que, mesmo com as dificuldades financeiras que o país 
atravessa, o Estado de São Paulo continuou investindo de for-
ma vigorosa na educação. O governador Geraldo Alckmin e o 
secretário Nalini mantiveram intacto o compromisso assumido 
de avançar na melhoria do ensino e da estrutura das unidades 
escolares espalhadas por todo o Estado. E puderam contar, mais 
uma vez, com respaldo técnico e a reconhecida competência da 
equipe da FDE. Em 2017 reforçamos as parcerias com os mu-
nicípios, ouvimos bastante os gestores e as lideranças locais e 
pudemos comemorar vários avanços. Mas ainda há muito a ser 
feito. A palavra de ordem para 2018 é trabalho”, afirma o presi-
dente da FDE, João Cury.

EE João de Almeida Barbosa - Guarulhos

Investimento estimado em R$ 5 milhões contemplará prédio de 
10 salas, com capacidade para atender cerca de mil estudantes 

Governo do Estado autoriza início de construção de escola em Itapira

Data da notícia: 10/01/2018

O governador Geraldo Alckmin assinou, no último sábado (6), 
autorização para o início da construção de uma nova escola es-
tadual em Itapira. O presidente da Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação (FDE), João Cury Neto, e a dirigente regional 
de ensino de Mogi Mirim, Regina Navas Santos, também partici-
param da cerimônia, realizada no município de Amparo.

A nova unidade, estimada em R$ 5 milhões, será construída no 
Terreno Bairro dos Prados/Bairro José Tonolli, e contará com 10 
salas de aula para atender cerca de mil alunos.

Foram realizadas reformas, coberturas de quadra, obra de aces-
sibilidade e ampliação de unidade escolar 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação concluiu, no 
último mês de dezembro, 126 obras em todo o Estado de São 
Paulo. O valor destinado pela Secretaria da Educação para a 
execução das intervenções foi de R$ 14,19 milhões.

FDE conclui 126 obras no valor de R$ 14,19 milhões em dezembro

Data da notícia: 11/01/2018

Do total, 122 foram reformas em geral. Além disso, duas unida-
des escolares localizadas em Itapecerica da Serra receberam co-
bertura de quadra. Também foi concluída uma obra para garantir 
a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida na Escola Estadual Manuel Borba Gato, pertencente à 
Diretoria de Ensino Sul 1, em São Paulo, capital.

A ampliação da Escola Estadual Professor Sérgio da Costa, 
também localizada na capital, foi finalizada em dezembro. 
Com a obra, sete salas de aula foram construídas e outras 
quatro substituídas, proporcionando a criação de mais de 
mil vagas.

Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a 
obras em andamento somam 549 no valor de R$ 145,82 milhões. 
Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em dezembro, 
chega-se a 737 intervenções, no valor de R$ 166,98 milhões.

- Confira aqui a relação de obras concluídas pela FDE no mês 
de dezembro.
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Nos últimos sete anos, a região recebeu seis novas escolas, dis-
tribuídas nos municípios de Amparo, Conchal, Estiva Gerbi, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim e Pedreira. O investimento total ultrapassou 
R$ 20 milhões. Dentro do Programa Creche Escola, também fo-
ram entregues seis unidades de Educação Infantil, sendo três 
em Itapira. Estiva Gerbi, Lindoia e Serra Negra foram os demais 
municípios contemplados.

Rede Estadual

Na região de Mogi Mirim, a rede de ensino conta com 77 escolas 
com mais de 36 mil alunos nos ensinos Fundamental e Médio. 
Entre elas, 12 já adotam o modelo de tempo integral e ofere-
cem uma grade horária superior a sete horas por dia. Neste ano, 
outras quatro escolas passarão a atender estudantes do Ensino 
Médio em tempo integral, nos municípios de Mogi Mirim, Mogi 
Guaçu, Itapira e Amparo, totalizando 16 unidades em jornada 
ampliada. Conta, ainda, com dois Centros de Estudos de Lín-
guas (CEL), com aulas gratuitas de idiomas.

Com informações do portal da Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo
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EE Antonio Joaquim de Carvalho - Araraquara

http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20concluidas%20dezembro%202017.pdf

