
O presidente da FDE, Leandro Damy, compareceu ao 
lançamento do projeto Escola + Bonita, anunciado pelo go-
vernador João Doria, na Escola Estadual Dona Ana Rosa de 
Araújo. A assinatura do termo de cooperação foi feita na 
própria escola, na zona oeste da capital paulista, para dar 
início à primeira etapa do programa. A parceria entre as 
Secretarias da Educação, Administração Penitenciária e De-

senvolvimento Econômico prevê a revitalização de 2,1 mil 
escolas estaduais de São Paulo até 2020, com o trabalho de 
reeducandos em regime semiaberto.

A Escola Estadual Senador Adolfo Gordo também rece-
beu, ao fim da tarde, uma rápida visita do presidente da 
FDE, que aproveitou para conferir a infraestrutura física da 
unidade escolar.

Hoje (31), Damy foi à escola do Jardim Helena, na zona 
leste, para acompanhar as obras da unidade. A construção 
da escola é fruto de uma parceria com a Secretaria de Re-
cursos Hídricos, que cedeu o prédio para a Secretaria da 
Educação. O objetivo é adaptar a edificação para receber 
uma escola de Ensino Fundamental II.

Já que o prédio precisou ser adequado para receber sa-
las de aula, entre outros ambientes escolares, foram criados, 
com a ajuda da FDE, espaços inovadores e criativos, como la-
boratórios e salas multifuncionais, na futura escola estadual.

Há um esforço da Fundação e da Secretaria da Educação 
de acompanhar de perto o que se passa nas unidades es-
colares para saber quais são as demandas da rede pública 
paulista de ensino. 

FDE PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO ESCOLA + BONITA
Publicada em 31/01/2019

LEANDRO DAMY VISITA UNIDADES ESCOLARES PARA CONHECER MELHOR DEMANDAS DA 
REDE ESTADUAL 
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Futura EE Parque Jardim Helena
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LEANDRO DAMY E ROSSIELI SOARES VISITARAM AS UNIDADES DE ENSINO DOUTOR JOSÉ MARIA 
WHITAKER E PROFESSORA TERUKO UEDA YAMAGUTI 

FDE E SECRETARIA ACOMPANHAM ENTREGA DE KITS ESCOLARES
Publicada em 17/01/2019

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), Leandro Damy, e o secretário da Educação, 
Rossieli Soares, estiveram hoje na Escola Estadual Dr. José 
Maria Whitaker para acompanhar a entrega dos kits de ma-
terial escolar. Foram entregues na unidade 1.068 kits que 
irão atender 30 turmas do Ensino Médio.

No último dia 8, Damy assinou os contratos que garan-
tem a compra e distribuição do material escolar de 2019 
para alunos da região metropolitana e do interior da rede 
estadual paulista de ensino.

A atual gestão negociou com as empresas fornecedoras 
contratadas a antecipação da entrega do material de modo 
a reduzir o impacto de sua falta para os estudantes. A en-
trega está cumprindo os prazos estabelecidos, iniciando 
pelas escolas da capital.

COMEÇO DAS AULAS

O presidente da FDE e o secretário da Educação tam-
bém visitaram a Escola Estadual Professora Teruko Ueda 
Yamaguti, da mesma região, para conferir as instalações da 
unidade. Há um esforço conjunto entre a FDE e a Secretaria 
para que as escolas estaduais estejam aptas a receber os 
alunos no começo do ano letivo, agilizando reformas emer-
genciais para casos críticos.
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Entrega do material escolar para a EE Dr. José Maria Whitaker

Presidente da FDE participa do lançamento do projeto Escola + Bonita

CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO, O PRIMEIRO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, É FRUTO DE UM 
TRABALHO COLABORATIVO

FDE VISITA SALA DE INOVAÇÃO DA EE CARAMURU
Publicada em 08/02/2019

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), Leandro Damy, visitou a EE Caramuru, lo-
calizada na capital e pertencente à Diretoria de Ensino Les-
te 5, na última terça (5). Além de conferir as instalações físi-
cas da unidade, aproveitou para conhecer o laboratório de 
inovação da escola, o primeiro da rede estadual de ensino, 
e foi recepcionado pelo Ação Jovem, grêmio da unidade 
escolar.

A criação desse novo laboratório é fruto de um trabalho 
colaborativo entre a Secretaria da Educação, a FDE, a Esco-
la de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP), 
a Fundação Vanzolini e outros parceiros.

A FDE foi essencial para que o laboratório de inovação 
pudesse se tornar realidade. Seus arquitetos projetaram 
a sala e as equipes técnicas viabilizaram a contratação da 

reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos neces-
sários para o novo espaço. Também se responsabilizou pela 
concepção espacial, design do mobiliário, comunicação vi-
sual e implantação física. 

A EE Caramuru foi escolhida por ter um grêmio atuan-
te. Os gremistas ajudaram, inclusive, a selecionar parte 
do equipamento tecnológico destinado ao laboratório. O 
InovAção Lab propõe uma gestão compartilhada entre o 
grêmio e a direção escolar e espera-se que os alunos se 
apropriem do espaço.

Ressignificar a sala de informática de uma escola esta-
dual, aplicar características arquitetônicas inovadoras, com 
metodologias ativas, e promover o uso de novas mídias são 
os objetivos deste projeto piloto. Os resultados orientarão 
uma possível expansão para toda a rede estadual. 

Leandro Damy com alunos do grêmio e diretora da EE Caramuru
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InovAção Lab
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