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EE São Paulo – Capital

EE São Paulo comemora 124 anos

Data da notícia: 18/09/2018

Secretaria da Educação e FDE vêm trabalhando para que a escola 
se torne modelo

A Escola Estadual São Paulo, unidade de importância histórica e 
que já foi referência educacional, comemorou 124 anos no último 
domingo (16). Alunos, professores, membros da comunidade, di-
rigente de ensino, além de equipe da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (SEE) e da Fundação para o Desen-
volvimento da Educação (FDE) compareceram à festividade na 
própria escola para prestigiá-la.

A Secretaria, por meio da FDE, vem firmando parcerias que vi-
sam modernizar as escolas — principalmente a EE São Paulo, 
unidade emblemática para a rede estadual paulista. Além de me-
lhorias na unidade escolar, fruto de parceria entre a Fundação, 
a associação Parceiros da Educação e empresa privada para 
reformar cinco escolas, a previsão é que a EE São Paulo tam-
bém tenha equipamentos tecnológicos de última geração, como 

projetores interativos nas salas de aula. O objetivo é que a escola 
se torne modelo para outras unidades de ensino.

Como o prédio dessa escola é tombado pelo patrimônio histó-
rico, foi dada especial atenção para sua recuperação, com me-
lhorias substanciais em suas dependências, incluindo o ginásio 
e o teatro — previsto para que se torne a primeira sala de cine-
ma da rede estadual. As obras na escola contemplam adequa-
ção de sanitários; recuperação e substituição de piso; pintura; 
adequação e instalação de quadros gerais de ar condicionado e 
sistema de informática; execução de nova rede seca para lógica 
ligando a secretaria ao teatro e ao ginásio de esportes, entre 
outras intervenções.

Com relação a atividades culturais e participação da comunida-
de para preservar a primeira escola pública da cidade, a EE São 
Paulo também será beneficiada com atividades dos programas 
Escola da Família e Cultura Ensina.

Escola Estadual São Paulo

Originalmente denominada Gymnásio do Estado de São Paulo, 
é uma tradicional escola pública brasileira, administrada pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Atualmente 
oferece Ensino Médio em tempo integral e está localizada junto 
ao Parque Dom Pedro II, no centro da capital paulista. Funda-
da em 1894, possui grande importância na história do ensino 
público no estado. Já foi responsável pela formação de líderes 
políticos, intelectuais, cientistas e empresários de destaque na 
sociedade brasileira, como Orígenes Lessa e Vladimir Herzog, 
entre outros.

Além da valorização dos educadores, Governo e Secretaria da 
Educação, por meio da FDE, vêm investindo em infraestrutura, 
cultura e tecnologia

Para prestigiar os diretores de escola e professores da rede es-
tadual de ensino do Estado de São Paulo, o governador Már-
cio França, o secretário da Educação, João Cury, junto com a 
Secretária-Adjunta, Cleide Bauab Eid Bochixio, e a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lúcia 
França, fizeram ontem (18) uma cerimônia de reconhecimento 
aos educadores.

Na ocasião, foi realizada a assinatura do Programa de Formação 
dos Profissionais da SEE-SP em Educação Integral, com foco no 
Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Além dis-
so, foram homenageados os finalistas da 11ª edição do Prêmio 
Professores do Brasil, da edição 2018 do Prêmio Educador Nota 
10 e da 5ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais, 
bem como os professores que participaram da competição USP 
de Conhecimento.

Cury destacou a importância da boa gestão como instrumento de 
transformação e o empenho em valorizar as iniciativas da rede. 
“Vamos formar nossos professores e torná-los agentes de trans-
formação. Vamos colocar esses educadores à frente de números 
e planilhas. São profissionais que devem ser valorizados e que es-
tão fazendo a diferença em cada canto do Estado de São Paulo”.

Já França enfatizou o protagonismo do Estado de São Paulo na 
implementação de políticas públicas e defendeu a escola como 

Diretores e professores da rede são homenageados no Palácio dos Bandeirantes

Data da notícia: 19/10/2018

ambiente de construção humana. “A janela de oportunidade está 
dada. Ela se chama Educação de São Paulo. A grande mudança 
passa pela Educação. Quem acredita mais que o professor? Nin-
guém! Eu quero agradecer a resistência e a resiliência dos pro-
fissionais da Educação. Vocês irão dar o exemplo para o Brasil”.

Além da valorização dos educadores, o Governo do Estado e a 
Secretaria da Educação vêm trabalhando, com o apoio da Funda-
ção para o Desenvolvimento da Educação (FDE), para promover 
o acesso dos alunos a bens, atrações e instituições culturais por 
meio do Programa Cultura Ensina, além de oferecer nas unidades 
escolares, gradativamente, wi-fi e projetores interativos, entre ou-
tros equipamentos tecnológicos cada vez mais modernos.

Acesse o link https://youtu.be/KKtM2m3q0uw?t=1895, para sa-
ber mais sobre o evento de ontem, com a reportagem do Jornal 
da Cultura.
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Cultura Ensina leva atividades artísticas para unidades do Escola da Família

Data da notícia: 03/09/2018

Nos dias 1º e 2 de setembro, foram realizadas 41 apresentações 
em 82 escolas de 59 municípios; público teve acesso a diversas 
linguagens

O Programa Cultura Ensina, desenvolvido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e executado pela Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), começou a ofere-
cer, a partir de 18 de agosto, atividades culturais aos fins de se-
mana para unidades do Programa Escola da Família.

A promoção de eventos artísticos e culturais no espaço esco-
lar visa proporcionar aos alunos, pais e comunidade um contato 
com artistas profissionais e com as mais variadas linguagens ar-
tísticas. Busca-se, assim, aumentar o repertório cultural de crian-
ças, jovens e familiares, além de incentivá-los a usufruir cada vez 
mais de bens e atividades culturais.

Só no último final de semana (1º e 2 de setembro) foram reali-
zadas 41 apresentações em 82 escolas estaduais de 59 municí-
pios. As atrações, distribuídas em escolas estaduais da capital, 
região metropolitana e interior, englobam espetáculos teatrais e 
de dança, artesanato, desenho, pintura e muralismo, apresenta-

ções musicais, entre outros. Desde agosto, escolas de 80 muni-
cípios foram beneficiadas com 134 atividades.

Cultura Ensina

O objetivo do programa, que conta com o apoio da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, é promover o acesso de alunos, 
professores e membros da comunidade escolar às mais diversas 
manifestações de cultura e arte presentes em todo o estado.

Plantas Mágicas da Vovó - EE João Solimeo - Capital
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Cultura Ensina promove visitas culturais para mais de 23 mil alunos em agosto

Data da notícia: 15/08/2018

Neste mês, programa realiza quase 600 saídas com estudantes 
do Ensino Fundamental e Médio

O Programa Cultura Ensina, desenvolvido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e executado pela Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), começou ontem 
(14) a levar alunos de escolas estaduais da capital, região me-

tropolitana e interior a visitas gratuitas em centros culturais, mu-
seus, entre outras atividades.

Só no primeiro dia, mais de 2 mil alunos de escolas estaduais 
puderam visitar 27 instituições culturais como os museus Cata-
vento Cultural e Educacional e o  de Arte Sacra de São Paulo, 
e os institutos Moreira Salles e Itaú Cultural, entre outros. Até o 
fim do mês, 23.680 estudantes terão ido a alguma instituição 
cultural parceira.

O objetivo do programa, que conta com o apoio da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, é promover o acesso de alunos, 
professores e membros da comunidade escolar às mais diversas 
manifestações de cultura e arte presentes em todo o estado.

Em agosto, estão previstas 592 visitas culturais, com transpor-
te e alimentação custeados pela Secretaria da Educação. Além 
disso, escolas participantes do Programa Escola da Família 
também terão atrações culturais aos finais de semana. A meta é 
atingir 300 mil alunos até o fim deste semestre.Visita de alunos ao Catavento Cultural e Educacional
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Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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