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Órgão criado em 23 de junho de 1987 auxilia a Secretaria da 
Educação na implementação de suas políticas públicas

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) com-
pletou 31 anos no último sábado (23). Criada em 1987, a FDE 
tem se mostrado um braço indispensável na execução das po-
líticas públicas da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo (SEE). Ao longo de mais de três décadas, vem auxiliando 
a Secretaria no cumprimento das mais diversas demandas da 
educação paulista.

A Fundação é quem viabiliza a construção, ampliação e reforma 
de escolas, incluindo restauração de prédios históricos, obras 
de acessibilidade e projetos que atendem a requisitos de sus-
tentabilidade e eficiência energética. Em 31 anos, foram cons-
truídas quase mil escolas. Foram realizadas mais de 2 mil am-
pliações e 48 mil obras de reforma nos prédios escolares. Desde 
2011, também participa do Programa Creche Escola, com ativi-
dades que vão desde a elaboração do projeto das creches até 
as vistorias durante as obras de construção das unidades de 
Educação Infantil.

Além das obras, a FDE garante a infraestrutura dentro da escola. 
Já distribuiu mais de 195 milhões de livros e 57 milhões de kits 
escolares. O mobiliário escolar projetado pela Fundação é refe-
rência no país e já ganhou prêmios de design. Até hoje, foram 
entregues mais de 3 milhões de conjuntos de mesas e cadeiras 
para alunos da rede estadual de ensino.

FDE completa 31 anos

Data da notícia: 28/06/2018

A Fundação possui um Data Center que garante o armazena-
mento, a troca de dados e o acesso à internet para todas as 
escolas e prédios administrativos da rede pública paulista de en-
sino. Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 120 mil 
computadores e mais de 4 mil laboratórios de informática.

O auxílio a projetos pedagógicos da Secretaria da Educação 
também é atribuição da FDE. Além de parceira na coordenação 
do Programa Escola da Família, que abre escolas à comunidade 
nos finais de semana para a prática de atividades e oficinas, a 
Fundação participa do programa Bolsa Universidade, adminis-
trando os convênios entre as instituições de ensino superior e a 
Secretaria da Educação, e promove ações de conscientização e 
de combate ao bullying e violência escolar, entre outras iniciati-
vas que melhoram o cotidiano dos alunos.

Desde 2003, 155 mil educadores universitários foram beneficia-
dos com o Bolsa Universidade. Além disso, mais de 46 milhões 
de atividades foram realizadas e houve menos casos de violência 
nas escolas em que o Programa Escola da Família está presente.

Inovação

A FDE também vem se tornando conhecida por suas Atas de Re-
gistro de Preços, que permitem maior agilidade aos municípios 
participantes na hora de adquirir material escolar e outros itens 
necessários às redes municipais de ensino. Além disso, também 
disponibiliza seus produtos técnicos, acessados por órgãos pú-
blicos, empresas e instituições de ensino de todo o país.
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Presente em mais de 2 mil escolas, programa promove integração 
entre escola e comunidade

O Programa Escola da Família (PEF), que abre 2,3 mil escolas 
(2.268 estaduais e 70 municipais) à comunidade nos finais de 
semana para a prática de esporte, cursos, atividades e oficinas, 
completa 15 anos em 2018.

A comemoração foi realizada no último sábado (23), no Espa-
ço Cultural “Paulo Amaury Serralvo”, em Mairiporã. O evento 
contou com várias apresentações de música e dança protago-
nizadas pelos alunos da rede, além de depoimentos de coor-
denadores, educadores, estudantes e voluntários que fizeram 
parte da história do programa. O presidente da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação (FDE), Luis Sobral, também 
compareceu à comemoração.

Escola da Família comemora 15 anos
Data da notícia: 26/06/2018

Criado para promover a integração entre escola e comunidade, 
o Escola da Família já realizou, em seus 15 anos, mais de 46 mi-
lhões de atividades, divididas nos eixos: trabalho, esporte, saúde 
e cultura.

Desde 2003, mais de 155 mil estudantes foram beneficiados 
com bolsas de estudo, enquanto atuaram no programa como 
educadores universitários. Além disso, quase 249 mil voluntários 
deixaram sua marca no PEF. Só em 2018 foram mais de 8 mil 
universitários bolsistas e cerca de 9 mil voluntários.

Menos violência

A participação das famílias e da comunidade, incentivada pelo 
programa, que é coordenado pela Secretaria da Educação em 
parceria com a FDE, trouxe um dado positivo: menos casos de 
violência nas escolas onde o Escola da Família está presente.

Números do programa

- 46 milhões de atividades

- 155 mil bolsistas beneficiados

- 249 mil voluntários

- 500 municípios participantes em 2018

- 155 instituições de ensino conveniadas em 2018 
 (em média 200 por ano)

EE João de Almeida Barbosa – Guarulhos
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Batatais ganha Creche Escola

Data da notícia: 18/06/2018

Unidade recebeu R$ 1,6 milhão de investimento e pode atender 
150 crianças de até 5 anos

Na última quinta-feira (14), o governador Márcio França inau-
gurou mais uma unidade do Programa Creche Escola, no mu-
nicípio de Batatais, região administrativa de Franca. O em-
preendimento foi viabilizado graças a uma parceria entre a 
prefeitura local e a Secretaria de Educação do Estado, que 
investiu R$ 1,6 milhão.

Com capacidade para atender até 150 crianças de até 5 anos de 
idade, a Creche Municipal Caricy Boareto Mansur possui salas 
pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refei-
tório, banheiros e área de serviço. O local também respeita todas 
as normas de segurança e de acessibilidade.

Programa Creche Escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) partici-
pa do programa com diversas atividades que vão desde a elabo-
ração do projeto das unidades escolares até o acompanhamento 
das obras de construção com a realização de vistorias mensais. 
A Secretaria da Educação, por sua vez, repassa os valores finan-
ceiros das unidades a serem construídas. Já as prefeituras, em 

contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e 
conduzir os serviços contratados.

O governo estadual espera expandir o atendimento de alunos 
nessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior 
vulnerabilidade social. Desde a sua implantação, em 2011, foram 
concluídas 301 unidades dentro do Programa Creche Escola e 
outras 247 estão em execução. Na região administrativa de Fran-
ca, já foram entregues 18 unidades e outras 12 estão em cons-
trução, com a previsão de 1.560 novas vagas. (Com informações 
do portal do Governo do Estado de São Paulo)


