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Apresentações devem ocorrer entre março e maio deste ano

A Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação fechou parceria com 
o Programa Escola da Família, coordenado pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo em parceria com a Funda-
ção para o Desenvolvimento da Educação (FDE), para ofertar a 
apresentação infantil POP para crianças de algumas das escolas 
participantes do programa.

O objetivo dessa ação é apresentar para o público infantil al-
gumas características da Pop Art, como o uso de embalagens, 
as cores fortes e referências às histórias em quadrinhos. Para 
isso, esses elementos são inseridos em uma narrativa que trata 
de práticas comuns nas famílias, como ir ao supermercado ou 
assistir a programas de televisão.

Cia. Noz de Teatro traz espetáculo infantil POP para unidades do Escola da Família
Data da notícia: 06/03/2018

Estão previstas seis apresentações em escolas de cinco Dire-
torias de Ensino (Bragança Paulista, Caraguatatuba, Jundiaí, 
Pindamonhangaba, São Vicente). As primeiras ocorrem nos 
municípios de Caraguatatuba (12/03) e Itatiba (24/03). A seguir, 
o espetáculo passará por Jundiaí (07/04) e Campos do Jordão 
(16/04) e terminará em Atibaia (21/04) e Praia Grande (06/05).

POP

Traz uma proposta estética em sintonia com o teatro contempo-
râneo. Além de inventar e reinventar a Pop Art dentro do univer-
so infantil, envolve técnicas de dança, música, artes plásticas e 
animação de objetos e bonecos. O espetáculo, produzido por 
Luciana Venancio, dura 45 minutos e conta com a direção de 
Anie Welter.

Foram realizadas reformas, cobertura de quadra, intervenções de 
acessibilidade e construção de escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação concluiu, no 
último mês de fevereiro, 101 obras em todo o Estado de São Pau-
lo. O valor destinado pela Secretaria da Educação para a execu-
ção das intervenções foi de R$ 19,9 milhões.

Desse total, 96 foram reformas em geral. Além disso, foram con-
cluídas a cobertura de quadra da EE Maestro Antônio Marmora Fi-
lho, em Mogi das Cruzes, e obras para garantir a acessibilidade de 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em escolas 
estaduais de Itapeva, São Joaquim da Barra e São Paulo, capital.

Foi finalizada, também, a construção de unidade escolar no bairro 
Água Branca, em Ilhabela, com capacidade para atender mais de 
700 alunos. A nova unidade do litoral paulista conta com aprovei-
tamento de águas pluviais e aquecimento solar da água.

FDE conclui 101 obras no valor de R$ 19,9 milhões em fevereiro

Data da notícia: 12/03/2018

Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a 
obras em andamento somam 537 no valor de R$ 137,15 milhões. 
Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em fevereiro, che-
ga-se a 692 intervenções no valor de R$ 162,84 milhões.

Prefeituras têm até o dia 30 de março para enviar ofício solicitando 
participação

A FDE acaba de lançar nova Ata de Registro de Preços (ARP) da 
Rede de Suprimentos. Entre as novidades deste ano, a relação 
de produtos disponíveis foi ampliada. Após realizar uma pesqui-
sa junto aos municípios, a FDE acrescentou mais de 300 itens de 
higiene e limpeza, informática e papelaria que melhor atendem 
às demandas das creches e das escolas infantis municipais.

As prefeituras interessadas em participar da ARP da Rede de Su-
primentos da FDE devem entrar em contato até o dia 30 de março 
por meio do e-mail participacaomunicipios@fde.sp.gov.br.

Devem também enviar ofício em papel timbrado da prefeitura, 
citar o CNPJ e solicitar a participação na ARP. Devem, ainda, 
destacar a quantidade de escolas municipais e prédios adminis-

FDE lança nova Ata de Registro de Preços da Rede de Suprimentos
Data da notícia: 14/03/2018

trativos do município que comprarão da Rede de Suprimentos 
e a quantidade dos produtos que pretendem adquirir. (Acesse 
a página da ARP da Rede de Suprimentos e tenha acesso aos 
documentos necessários.)

De acordo com o Decreto Estadual nº 62.517, de 16 de março de 
2017, os municípios paulistas e entidades da administração indi-
reta podem participar nos procedimentos do Sistema de Regis-
tro de Preços. Esse sistema permite a contratação de serviços 
por meio de uma única licitação.

Com base no decreto, as prefeituras que tiverem interesse po-
dem participar da Ata de Registro de Preços (ARP) da Rede de 
Suprimentos da FDE.

Posteriormente, a Fundação realizará licitação para registro de 
preços dos itens listados na ata.
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A EE José Marcelino de Almeida passará por melhorias e adequa-
ção de refeitório, cozinha e banheiros

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Edu-
cação e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
investirá R$ 227 mil para executar melhorias na Escola Estadual 
José Marcelino de Almeida, no município de Severínia. O proces-
so licitatório já foi concluído e o início das obras está autorizado.

O projeto elaborado pela equipe técnica da FDE inclui reforma do 
galpão coberto para adequação do refeitório, com substituição 
do piso de concreto por porcelanato, execução de forro de PVC, 
circuitos elétricos para ventiladores e fechamentos laterais de 
alvenaria e de esquadrias metálicas; reforma da cozinha antiga 
para adequação do banheiro dos alunos (feminino); reforma dos 

Governo do Estado investirá R$ 227 mil para reformar escola estadual em Severínia
Data da notícia: 15/03/2018

banheiros dos alunos para adequação da nova cozinha; além de 
pintura dos ambientes onde ocorrerão as intervenções.

O vereador Ulysses Terceiro, um dos grandes defensores da es-
cola, comemora a liberação dos recursos e a confirmação do 
início das obras. “No início do ano visitamos a unidade escolar, 
acompanhados do engenheiro Augusto e do fiscal de obras Aris-
teu, que fizeram as ponderações precisas sobre as adequações 
a serem feitas. Agora recebemos com grande alegria a notícia 
de que a obra foi contratada. Agradecemos muito a força e o 
empenho da presidência e de toda a equipe da FDE, que muito 
tem feito pela educação paulista”, declara.

O presidente da FDE, João Cury, reafirma a disposição em avan-
çar nas parcerias com os municípios para atendimento das reais 
necessidades de alunos, professores e da comunidade escolar 
como um todo. “O Governo do Estado demonstra grande capa-
cidade de gestão mantendo o ritmo de investimentos mesmo 
nesse cenário de crise. Isso demonstra o esforço que São Paulo 
tem feito para continuar priorizando e investindo forte em edu-
cação. É motivo de alegria poder contribuir com o processo de 
melhoria da estrutura de mais uma importante escola, desta vez 
em Severínia”, comenta Cury.

A EE José Marcelino de Almeida atende pouco mais de 520 alu-
nos do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) pre-
sencial, divididos em três períodos. O contrato estabelece prazo 
de 120 dias para conclusão das obras.

EE Professor Celestino Correia Pina - Carapicuíba
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http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20concluidas%20fevereiro%202018.pdf
http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=288&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/decreto-62517-16.03.2017.html

