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Creche Escola EMEB Dona Benta - Olímpia
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Foi investido pouco mais de R$ 1,6 milhão para a construção da 
EMEB Dona Benta

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE), João Cury, e o secretário da Educação do Estado de São 
Paulo, José Renato Nalini, estiveram em Olímpia, na última sexta-
-feira (2), para participar da cerimônia de entrega de mais uma uni-
dade do Programa Creche Escola. Viabilizada por meio de parceria 
entre o governo paulista e a prefeitura local, a EMEB Dona Benta 
poderá atender até 150 crianças, com idades entre 0 e 5 anos. O 
investimento total na obra foi de pouco mais de R$ 1,6 milhão.

O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e 
lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. O local 
também respeita todas as normas de segurança e de acessibi-
lidade. Localizada no Jardim Village Morada Verde, a creche é 
a primeira unidade escolar construída para atender aos novos 
bairros da região leste do município, entre eles Morada Verde, 
Harmonia I e II, Viva Olímpia e Vida Nova.

Olímpia ganha nova unidade do Programa Creche Escola

Data da notícia: 08/02/2018

Programa Creche Escola

Nos convênios assinados, a Secretaria Estadual da Educação é 
responsável pelo repasse dos valores financeiros e pelo proces-
so de acompanhamento das obras. Já as prefeituras, em contra-
partida, devem apresentar o terreno e realizar a licitação e con-
dução dos serviços. Com o projeto, o governo estadual espera 
expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritaria-
mente, em localidades com maior vulnerabilidade social. Desde 
a implantação, em 2011, foram concluídas 287 unidades dentro 
do Programa Creche Escola e outras 255 estão em execução.

“O Programa Creche Escola é uma das marcas de sucesso do 
Governo do Estado, que decidiu estender a mão aos municípios 
para enfrentar o desafio de ampliar a oferta de vagas destinadas 
à primeira infância em todo o Estado. Um exemplo de política 
pública voltada ao bem-estar e à felicidade das pessoas”, afir-
mou Cury. (Com informações da Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo)

Prefeituras têm até o dia 1º de março para enviar ofício à FDE 
solicitando participação

De acordo com o Decreto Estadual nº 62.517, https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/decreto/2017/decreto-62517-16.03.2017.
html, de 16 de março de 2017, os municípios paulistas e entidades 
da administração indireta podem participar nos procedimentos 
do Sistema de Registro de Preços, que permite a contratação de 
serviços por meio de uma única licitação.

Os termos do decreto permitem aos municípios participarem da 
contratação de pequenos serviços de engenharia visando à ma-
nutenção e conservação dos prédios administrativos e escolares 
vinculados à rede pública de ensino do Estado de São Paulo, faci-
litando a vida das prefeituras que têm a responsabilidade de fazer 
a licitação para a contratação desses serviços, uma vez que vários 
municípios têm tido dificuldade para realizar este tipo de licitação.

Municípios podem participar da Ata de Registro de Preços para manutenção de prédios esco-
lares e administrativos

Data da notícia: 05/02/2018

Com base no decreto, as prefeituras que tiverem interesse po-
dem participar da Ata de Registro de Preços (ARP) para execu-
ção destes pequenos serviços de engenharia da FDE. Posterior-
mente, a Fundação realizará licitação para registro de preços dos 
itens listados na ata.

As prefeituras interessadas em participar dessa ARP devem 
entrar em contato até o dia 1º de março por meio do e-mail 
participacaomunicipios@fde.sp.gov.br. Devem também enviar 
ofício em papel timbrado da prefeitura, com o CNPJ, e solicitar 
a participação na ARP. Devem, ainda, destacar a quantidade de 
escolas municipais e prédios administrativos do município.

Clique  no link http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.asp
x?codigoMenu=291&AspxAutoDetectCookieSupport=1 e tenha 
acesso aos documentos necessários.

Foram realizadas reformas e intervenção de acessibilidade

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação concluiu, no 
último mês de janeiro, 93 obras em todo o Estado de São Paulo. 
O valor destinado pela Secretaria da Educação para a execução 
das intervenções foi de R$ 8,8 milhões.

Do total de intervenções, 92 foram reformas em geral. Também foi 
concluída obra para garantir a acessibilidade de pessoas com de-
ficiência ou com mobilidade reduzida na Escola Estadual Angelo 

FDE conclui 93 obras no valor de R$ 8,8 milhões em janeiro

Data da notícia: 15/02/2018

Scarabucci, localizada no município de Franca, interior do Estado.

Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a 
obras em andamento somam 452 no valor de R$ 127,91 milhões. 
Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em janeiro, che-
ga-se a 627 intervenções no valor de R$ 152,64 milhões.

Confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de ja-a relação de obras concluídas pela FDE no mês de ja- de ja-
neiro no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20
concluidas%20janeiro%202018.pdf

A construção foi realizada graças ao investimento de R$ 1,6 milhão 
do governo paulista

Representando o governador Geraldo Alckmin, o presidente da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João 
Cury, esteve no município de Paulo de Faria, onde participou da 

Nova unidade do Programa Creche Escola é entregue no município de Paulo de Faria

Data da notícia: 09/02/2018

cerimônia de inauguração de mais uma unidade do Programa 
Creche Escola.

A construção foi realizada graças ao investimento de R$ 1,6 mi-
lhão do governo paulista, em parceria com a prefeitura local. A 
Creche Escola Emília H. P. Correia poderá atender até 150 crian-
ças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários 
com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de 
serviço. O local também respeita todas as normas de segurança 
e de acessibilidade.

Desde a implantação, em 2011, foram concluídas 286 unida-
des dentro do Programa Creche Escola e outras 256 estão 
em execução.

Durante a cerimônia também foram passadas às mãos do pre-
feito Marlon Pereira as chaves de um micro-ônibus escolar, que 
será incorporado à frota municipal para o transporte de alunos.
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http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/decreto-62517-16.03.2017.html

