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Dados divulgados servem para apoiar gestores em seus Planos 
Municipais de Educação

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), na 
busca de apresentar um trabalho inovador de apoio aos municí-
pios paulistas, acaba de lançar em seu portal publicações com 
informações educacionais relevantes para o monitoramento dos 
Planos Municipais de Educação.

Entre os produtos criados pela FDE, destaca-se o Caderno de 
Dados, publicação personalizada por município, com a finalida-
de de auxiliar o trabalho cotidiano dos gestores, tanto na tomada 
de decisões, como no acompanhamento das metas e estraté-
gias dos planos de educação.

Outras publicações, voltadas para contextualizar a educação 
paulista, abrangem séries históricas, organizadas por eixos te-

FDE lança publicações com informações educacionais

Data da notícia: 31/01/2018

máticos, cuja finalidade é fomentar estudos e análises. Também 
estão disponíveis o Plano Estadual de Educação de São Paulo, 
suas metas e estratégias e respectivos diagnósticos.

Ao acessar as publicações, é possível consultar informações 
como: dados educacionais e socioeducacionais, matrícula e taxa 
de frequência escolar, projeção de população por faixa de idade 
escolar, evolução da distorção idade-série, taxas de rendimento 
escolar (aprovação, reprovação e abandono), dados de avalia-
ções nacionais (Prova Brasil e IDEB), Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), entre outros. Todas as informações 
compiladas são derivadas de bases oficiais.

Para acessar as publicações clique em http://www.fde.sp.gov.br/
PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=314&AspxAutoDetectCoo
kieSupport=1

Programação do evento conta com mesa de debates e oficinas 
sobre planejamento e gestão educacional

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) par-
ticipará do Seminário Técnico de Planejamento e Gestão Edu-
cacional 2018 organizado pela União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), Seccional de São Paulo. O 
evento acontecerá nesta quarta-feira, 31 de janeiro, na Uninove 
– Campus Vergueiro (Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade – SP).

De acordo com os organizadores, as inscrições já estão encer-
radas e, segundo a equipe da seccional, mais de 500 pessoas, 
entre dirigentes municipais de educação, assessores e técnicos, 
participarão do encontro. O seminário contará com a presença 
de representantes do Ministério da Educação, da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo/FDE, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), entre outros órgãos.

De acordo com a programação, pela manhã as atividades se ini-
ciam às 9 horas, com a mesa de abertura sobre o regime de 
colaboração intergovernamental, com a presença de várias au-
toridades, entre elas o presidente da FDE, João Cury. À tarde, a 
proposta é debater o regime de colaboração institucional com 
representantes das Fundações Itaú Social, SM, Lemann e Alana 
e dos Institutos Natura e Ayrton Senna.

Paralelamente serão realizadas oficinas técnicas sobre: Plano 
de Ações Articulação (PAR), Programa Dinheiro Direto na Es-
cola (PDDE), prestação de contas dos programas MEC, Mais 
Alfabetização, Novo Mais Educação, Plataforma Freire, Plata-
forma Integrada, organização para a implementação da Base 
Nacional Comum Curricular, Regimento Interno Escolar, Plano 
de Carreira, organização dos Sistemas Municipais de Ensino e 
gestão da educação.

A FDE estará presente com diretores e assessores técnicos, re-
alizando atendimentos, divulgando seus projetos e ações e es-

FDE participa de Seminário Técnico da Undime-SP

Data da notícia: 30/01/2018

O montante é destinado a serviços de conservação e reparos nas 
mais de 5 mil unidades

O governador Geraldo Alckmin e o secretário da Educação José 
Renato Nalini participaram, no dia 16 de janeiro, de visita às 
obras de manutenção e preparação para o ano letivo da Escola 
Estadual Professor Paul Hugon, na zona norte da capital. Em 
2018, as mais de 5 mil unidades da rede paulista receberão jun-
tas mais de R$ 52 milhões para a realização de serviços de con-
servação e reparos em prédios escolares. O valor por unidade é 
calculado a partir do número de alunos matriculados, com teto 
de R$ 46,6 mil.

Escolas da rede estadual paulista recebem mais de R$ 52 milhões para manutenção

Data da notícia: 19/01/2018

Com o repasse, as escolas podem contratar e acompanhar ser-
viços de pintura, troca de torneiras, limpeza da caixa d’água, 
fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas e esqua-
drias, entre outros. Para intervenções de maior complexidade e 
que necessitam do acompanhamento de laudos e engenheiros 
– como a construção de quadras e ampliação de prédios –, a 
Diretoria Regional de Ensino responsável pela unidade escolar 
realiza um processo diferente, que envolve uma autorização feita 
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Convênio

A FDE e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) 
assinaram termo de convênio para repassar os mais de R$ 52 mi-
lhões para as Associações de Pais e Mestres (APMs) das escolas 
da rede estadual de ensino no fim do ano passado, em dezembro.

Volta às aulas

Este ano, as atividades escolares serão retomadas no dia 1º de 
fevereiro. A data é a mesma em todas as mais de 5 mil unidades 
de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos 
e foi publicada pela Secretaria da Educação de São Paulo no 
Diário Oficial. (Com informações do portal da Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo)
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Anúncio do seminário

clarecendo dúvidas sobre seus serviços. Um dos destaques são 
as Atas de Registro de Preços (ARPs), que passaram a contar, a 
partir do Decreto Estadual nº 62.517/17, com a participação dos 
municípios paulistas e entidades da administração indireta.

Novidade – Durante o Seminário da Undime-SP, a FDE promo-
verá o lançamento de uma nova publicação. Trata-se do Cader-
no de Dados, material personalizado para cada um dos 645 mu-
nicípios paulistas, que trará um conjunto de dados e informações 
derivado de bases oficiais, fundamental para que os municípios 
promovam o devido acompanhamento e monitoramento do Pla-
no Municipal de Educação – PME. A publicação também será 
uma importante ferramenta para o fornecimento de subsídios 
aos gestores municipais, contribuindo no cotidiano para o pro-
cesso de tomada de decisões.

O Caderno de Dados é uma ferramenta inovadora, que aprimora 
ainda mais a sólida parceria que a FDE tem mantido com 
os municípios paulistas. A expectativa é que esse material 
seja atualizado anualmente, enriquecido com novos dados 
e indicadores, contemplando dois momentos: o primeiro 
com dados da matrícula inicial e o segundo com as taxas de 
desempenho escolar. (Com informações da Undime-SP)

Ação é fruto da parceria com a Secretaria da Educação e o Sebrae e 
faz parte do projeto Descola Trabalho, a ser lançado ainda este ano

Foi realizada no auditório da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) reunião para apresentar sistema operacional 
que facilitará às escolas estaduais a pesquisa de preços quando 
for necessário contratar pequenos serviços de manutenção. A 
ação é fruto da parceria entre a Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo (SEE), a Fundação e o Sebrae e faz parte do 
projeto Descola Trabalho, a ser lançado ainda este ano.

O sistema, atualmente em homologação, ficará hospedado dentro 
da Secretaria Escolar Digital (SED), no portal da SEE, e permitirá 
às escolas estaduais solicitar orçamentos para tomada de preços. 
Caberá à FDE gerenciar e validar as empresas que se cadastra-
rem. Cada fornecedor cadastrado poderá acompanhar as solicita-
ções e enviar orçamentos por meio de um aplicativo.

Sistema que conecta escolas a fornecedores de serviços de manutenção é apresentado na FDE

Data da notícia: 16/01/2018

No começo de 2018 será feito um piloto com cinco Diretorias 
de Ensino: Centro, Centro-Oeste, Leste 1, Norte 1 e Norte 2. A 
expectativa é que o Descola Trabalho seja oficialmente lançado 
nos próximos meses. A expansão do projeto deve ocorrer du-
rante o ano.
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