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Creche para 150 crianças é inaugurada em Mirassolândia 
Data da Notícia: 01/06/2015

Novo prédio de educação infantil tem capacidade para atender 
150 crianças de 0 a 5 anos

Mais uma unidade do Programa Creche Escola foi inaugurada 
neste sábado, 30, desta vez no município de Mirassolândia, 
na região de São José do Rio Preto. A unidade, chamada 
de EMEIEF Maria Luiza, tem capacidade para atender 150 
crianças de 0 a 5 anos e conta com sete salas e dois berçários 
com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros, área 
de serviço e acessibilidade para melhor atender pessoas com 
defi ciência.

“Nós sabemos da necessidade das mães e das famílias 
e da importância das EMEIs. São até agora 66 creches 
entregues. Nós vamos cuidar mais e melhor ainda dos 

pequeninos, daqueles que mais precisam do apoio, do amor 
e dos cuidados”, disse o governador Geraldo Alckmin. O 
investimento total na construção é de R$ 1,5 milhão.

A Secretaria da Educação fi ca responsável por repassar 
os valores fi nanceiros. Por sua vez, a Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação (FDE) acompanha o 
andamento das obras e realiza vistorias mensais para garantir 
o cumprimento do cronograma previsto. Já os governos 
municipais devem apresentar o terreno, realizar a licitação e 
condução dos serviços. O objetivo é ampliar o atendimento, 
prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade 
social.

Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo

Escola Marina Cintra participa do Dia Global na Comunidade com atividades sobre 
educação fi nanceira e grafi te 
Data da Notícia: 15/06/2015

A ação foi realizada em parceria com o Programa Escola da 
Família no último fi m de semana

A Escola Estadual Professora Marina Cintra participou, neste 
fi nal de semana, do Dia Global na Comunidade. A ação foi 
feita em parceria com o Programa Escola da Família e contou 
com a presença de pais, alunos e pessoas da comunidade, 
que participaram de atividades para todos os públicos, além 
da revitalização dos muros da unidade com grafi te.

No último sábado, 13 de junho, houve uma recepção para 
todos os presentes, que puderam participar de palestras 
sobre educação fi nanceira. Para as crianças também ocorreu 
uma programação especial com atividades lúdicas e contação 
de histórias, com a participação da chefe do Departamento de 
Parcerias da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE), Ana Maria Stuginski.

O evento fez parte do Dia Global da Comunidade, realizado 
simultaneamente em mais de 90 países pelo Citi Brasil. No 
Brasil, participaram escolas de dez capitais brasileiras, 
incluindo a Escola Estadual Professora Marina Cintra, que 

atende 1.370 crianças e está localizada na região central da 
capital paulista. As atividades também foram desenvolvidas 
por voluntários corporativos da instituição idealizadora 
do evento. A escola Marina Cintra ainda teve o apoio para 
limpeza e pintura dos muros para receber o grafi te do artista 
Cranio, que veio por meio de parceria com a revista Zupi. Além 
dos muros internos e externos, os alunos e a comunidade da 
unidade receberam de presente uma arte exclusiva na sala 
de leitura.

FDE conclui 32 obras no valor de R$ 10,7 milhões em maio 
Data da Notícia: 08/06/2015

Substituição de prédio de escola indígena em Iguape e 
ampliação de unidade escolar em Piedade proporcionarão 315 
vagas para alunos da rede estadual de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 32 obras escolares em todo o Estado de São 
Paulo no último mês de maio. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 10,7 milhões.

Do total de intervenções, 25 são de serviços de manutenção 
para reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, 
substituição de piso e cobertura, entre outros), sendo que 
cinco delas foram melhorias em cozinhas e cinco referentes a 
obras de acessibilidade para pessoas com defi ciência.

Houve também a substituição de prédio de escola indígena 
na aldeia Gwawira, localizada em Iguape, e a ampliação da 
EE Maria Tereza do Espírito Santo, no município de Piedade. 
Com as obras foram geradas 315 vagas para alunos da rede 
estadual de ensino.

A FDE continua administrando e licitando inúmeras outras 
obras, procurando assegurar as boas condições das 
instalações físicas necessárias ao funcionamento da rede, 
requisito indispensável para o desenvolvimento das ações 
educativas. Atualmente, 245 obras estão sendo executadas 
pela Fundação no valor de R$ 365,2 milhões.

FDE participa do VII Congresso de Municípios do COMAM, em Franca 
 

O congresso, organizado pelo COMAM – Consórcio dos 
Municípios de Alta Mogiana, realizou-se de 15 a 17 de junho 
e contou com a participação dos prefeitos que englobam 
o consórcio, além de secretários e representantes de 
autoridades políticas regionais e do Estado, em palestras, 
debates, ofi cinas, atividades culturais e painéis de diversas 
Secretarias Estaduais.

Foram realizados atendimentos presenciais por técnicos das 
Secretarias de Estado com a fi nalidade de orientar os gestores 
municipais. O estande da FDE contou com técnicos voltados 
principalmente para elucidar dúvidas dos municípios com 
relação ao Programa Creche Escola.
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