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Espetáculo “A Fabulosa Charanga dos Excêntricos” - Circo Teatro Palombar - EE Jacques Félix - Taubaté 

Cultura Ensina leva atividades artísticas para quase 50 mil pessoas em unidades do Escola da 
Família até o final deste ano

Data da notícia: 29/11/2018

A previsão é que até dezembro sejam realizadas 749 apresenta-
ções em 735 escolas de 407 municípios

O Programa Cultura Ensina, desenvolvido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e executado pela Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), fechará o ano ofer-
tando atividades culturais aos finais de semana para unidades 
do Programa Escola da Família, contemplando quase 50 mil par-
ticipantes das comunidades do entorno das escolas.

De agosto — quando o Cultura Ensina iniciou suas atividades — 
a dezembro, serão realizadas 749 apresentações em 735 escolas 
estaduais de 407 municípios. As atrações, distribuídas em esco-
las estaduais da capital, região metropolitana e interior, englo-
bam espetáculos que vão desde peças teatrais, dança, artesa-
nato, desenho, pintura, muralismo até apresentações musicais, 
entre outros.

A promoção de eventos artísticos e culturais no espaço escolar 
visa proporcionar aos alunos, pais e comunidade um contato com 
as mais variadas linguagens artísticas. Busca-se, assim, aumentar 
o repertório cultural de crianças, jovens e familiares, além de in-
centivá-los a usufruir cada vez mais de bens e atividades culturais.

Cultura Ensina

O objetivo deste programa é promover o acesso de alunos, pro-
fessores e membros da comunidade às mais diversas manifesta-
ções de cultura e arte presentes em todo o Estado.

Com R$ 1,6 milhão de investimento, unidade de ensino infantil, 
com capacidade para 70 crianças, é a 321ª entregue no Estado 
de São Paulo

Moradores de Águas de Lindoia ganharam um espaço moderno 
e equipado para garantir a qualidade do ensino na primeira in-
fância. A unidade Paulino Formagio, entregue este mês, faz parte 
do Programa Creche Escola, uma parceria do governo do Estado 
de São Paulo com as prefeituras paulistas para ampliar as vagas 
na educação infantil.

Com investimento de R$ 1,6 milhão, o prédio, que tem capacida-
de para atender até 70 crianças de 0 a 5 anos, possui sete salas e 

Município de Águas de Lindoia ganha unidade do Programa Creche Escola

Data da notícia: 27/11/2018

dois berçários com fraldário e lactário, uma secretaria, um refeitó-
rio, banheiros e área de serviço. Além disso, a creche, assim como 
todas as unidades do programa, foi construída visando atender a 
todas as normas de segurança e acessibilidade.

Somente na região administrativa de Campinas, da qual faz parte 
o município, foram entregues 49 unidades e outras 32 ainda es-
tão em construção com a previsão de 4,1 mil novas vagas. Com 
a inauguração dessa creche, o Estado de São Paulo chega a 321 
unidades entregues em todo o território paulista.

Convênio

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) partici-
pa do Programa Creche Escola, realizado por meio de convênios 
entre o governo do Estado e as prefeituras, com atividades que 
vão desde a concepção e o projeto das unidades até o acompa-
nhamento das obras, com 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. A licitação e a condu-
ção dos serviços contratados atualmente podem ser realizadas 
tanto pela prefeitura quanto pela FDE, dependendo do caso.

Com informações do portal da Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo

Escolas estaduais recebem projetores interativos

Data da notícia: 21/11/2018

Secretaria e FDE vêm proporcionando o acesso a equipamentos 
tecnológicos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Funda-
ção para o Desenvolvimento da Educação (FDE) vêm trabalhan-
do para proporcionar às escolas da rede estadual de ensino o 
acesso a bens e equipamentos tecnológicos. Entre as ações em 
andamento, destacam-se: a instalação de rede Wi-Fi, além da 
aquisição de projetores interativos e kits de cinema.

Está prevista a instalação de rede Wi-Fi em mil escolas estaduais 
(de todas as 91 Diretorias de Ensino). Cada unidade escolar terá 
cinco pontos instalados (4 internos e 1 externo). O pregão eletrô-
nico para a aquisição do Wi-Fi será em 4 de dezembro.

Serão instalados, também, 1,3 mil projetores interativos em 114 
unidades escolares. Até o momento foram adquiridas 643 unida-
des. Até o fim do ano serão emitidas novas ordens de forneci-
mento, totalizando 1,3 mil projetores previstos. Serão atendidas 
escolas de tempo integral. A EE São Paulo foi a primeira a rece-
ber os equipamentos, que podem dinamizar as aulas e aumentar 
a participação dos alunos.

Além disso, até o fim do ano, 30 escolas serão beneficiadas com 
o kit cinema, composto por projetor, tela e blu-ray, além de mesa 
e duas caixas de som.

Data Center

A Fundação possui um Data Center que garante o armazenamen-
to, a troca de dados e o acesso à internet para todas as escolas 
e prédios administrativos da rede pública paulista de ensino. Ele 
também passará por manutenção e atualização para melhor aten-
der às demandas da rede paulista de ensino, a maior do Brasil.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Espetáculo “A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson” - Cia. Teatro 
da Investigação – EE José Quirino Cavalcante – Mirante do Pa-
ranapanema
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Apresentação do projetor interativo no aniversário da EE São Paulo 
- capital
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