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De 20 de maio a 20 de junho, as unidades participantes poderão 
expor registros fotográficos do passeio, entre outros

O Programa Escola da Família promove, a partir dos dias 7 e 8 
de abril, a Caminhada de Outono deste ano. Todas as escolas 
participantes do programa, que abrem aos finais de semana para 
alunos e comunidade, podem fazer parte dessa ação.

O objetivo é incentivar a observação da natureza durante a época 
do ano que usualmente é relacionada a um período de amadureci-
mento e de mudanças. Além disso, o outono é a estação de tran-
sição entre os extremos de temperatura do verão e do inverno.

Escola da Família promove Caminhada de Outono a partir de abril
Data da notícia: 21/03/2018

O trajeto será escolhido para proporcionar a contemplação do 
ambiente, incluindo paradas e momentos de silêncio. Durante 
a caminhada, os participantes poderão registrar o passeio. As 
fotografias poderão ser publicadas no Instagram com a hashtag 
#pefcaminhadadeoutono2018.

Exposição

As unidades escolares que participarem também poderão reali-
zar uma exposição entre os dias 20 de maio e 20 de junho com 
material (fotos, filmes, peças, músicas, poesias, instalações, per-
formances, grafites etc.) que remeta ao tema: outono.

Plano de trabalho e gerenciamento da ata serão realizados pela FDE

Os municípios participantes da Ata de Registro de Preços de 
Mobiliário e Equipamentos de Creche da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE) já podem adquirir produtos. A 
maioria dos pregões já está concluída, o que permite a aquisição 
por parte dos municípios.

De acordo com o Decreto Estadual nº 62.517, de 16 de março de 
2017, só poderão se beneficiar desta aquisição aqueles municí-
pios que enviaram antecipadamente ofício solicitando participa-
ção nesta ata em período anterior à sua realização. Para consoli-
dar as compras por ata de registro de preços, é necessário que o 

Municípios já podem adquirir produtos da ARP de mobiliário para creches
Data da notícia: 26/03/2018

município firme convênio com a FDE e, para tanto, deve possuir 
lei autorizativa municipal.

Além de realizar a licitação, a FDE vai elaborar o plano de traba-
lho e gerenciar a ata, de acordo com o estabelecido no Decreto 
47.945, de 16 de julho de 2003. Na página da ARP de mobiliário 
para creches é possível acessar a relação dos itens já licitados, 
inclusive com o valor por unidade.

Para orientações ou dúvidas, entre em contato enviando mensa-
gem para o e-mail participacaomunicipios@fde.sp.gov.br ou por 
telefone com Rubens Mandetta (11) 3158-4523, Jonas Maçaneiro 
(11) 3158-4046 e Hélio Amorim (11) 3158-4419.

Fo
to

: D
ev

an
il 

To
zz

i/F
D

E

Painéis, com informações, fotografias e conjuntos de mobiliário, 
estão à mostra até dia 7 de abril

A exposição “Arquitetura Pública Escolar Paulista 1890-2017” 
está instalada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (FAU-USP). Exposta nos metrôs Repú-
blica e Tatuapé ano passado, a mostra tem como público-alvo 
este ano a comunidade acadêmica da USP e traz a trajetória da 
Fundação, além de uma série de atividades dedicadas à educa-
ção pública nas últimas décadas.

Exposição da FDE sobre arquitetura escolar está na FAU-USP
Data da notícia: 27/03/2018

Ao visitar as instalações da exibição, é possível aprender sobre 
a história da arquitetura escolar pública paulista, seus edifícios e 
mobiliário, além da participação da FDE na construção de esco-
las e creches cada vez mais acessíveis e sustentáveis. Também 
são exibidas ações extracurriculares da FDE na área pedagógica 
e sua atuação ao prover acesso à internet para as escolas e pré-
dios administrativos da rede pública paulista de ensino.

Além de painéis com informações e fotografias sobre a trajetória 
da Fundação, também estão expostos conjuntos de mobiliário 
idealizados pela FDE e adotados em escolas públicas em todo o 
território nacional. A exposição começou dia 19 de março e vai 
até 7 de abril.

Serviço:
Exposição “Arquitetura Pública Escolar Paulista 1890-2017”
Quando: de 19 de março a 7 de abril
Horário: das 8h às 20h
Local: Salão Caramelo, Edifício Vilanova Artigas, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Rua do 
Lago, 876 – Butantã – São PauloFo
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Durante a reunião foram abordados assuntos como o funciona-
mento das escolas, legislação, planejamento, entre outros

Foi realizado, na última terça-feira (27), o Encontro de Formação 
das Coordenações Regionais do Programa Escola da Família 
(PEF) da Capital e Grande São Paulo. O evento, organizado por 
equipe da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), foi 
destinado a professores coordenadores de núcleo pedagógico 
(PCNPs) e supervisores.

Os objetivos do encontro foram apresentar as novidades de 
2018 e alinhar as ações que serão realizadas no ano. Durante a 
reunião, que ocorreu na Secretaria da Educação, foram aborda-
dos temas como: 2ª Edição da Caminhada, orientações sobre 
abertura e fechamento das escolas que participam do programa, 
além de legislação e o intrasite, ferramenta onde ficam alocados 
os registros e documentos pertinentes ao funcionamento do Pro-
grama Escola da Família. Também foram apresentadas as ações 
do eixo saúde que serão desenvolvidas em 2018.

Equipe do Programa Escola da Família realiza encontro de formação
Data da notícia: 28/03/2018

Revista (In)Formação

Foi criada em 2014 como canal de comunicação com as Co-
ordenadorias Regionais buscando divulgar ações e trazer infor-
mações que contribuem para a formação dos educadores que 
trabalham no Programa Escola da Família.
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https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/decreto-62517-16.03.2017.html
http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal/PermanentFile/File/ARP%20Mobili%C3%A1rio%20Creche%20-%20itens%20licitados.pdf
http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=290

