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Região de Araçatuba ganha quatro unidades do Creche Escola
Data da notícia: 22/06/2015
Cada unidade possui sete salas e dois berçários com fraldário
e lactário, secretaria, refeitório, banheiros, área de serviço e
acessibilidade para melhor atender pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida. As creches receberam os nomes
de CEIM Primeiros Passos de Clementina (Clementina),
Centro Integrado de Educação Irmã Josefa (Luiziânia), EMEI
Professora Ivone Vendrame Cardoso (Piacatu) e Centro
Educacional Infantil Almerina Pereira dos Santos (Santópolis
do Aguapeí).

Programa vai beneficiar 540 crianças dos municípios de
Clementina, Luiziânia, Piacatu e Santópolis do Aguapeí
Quatro unidades do Programa Creche Escola foram entregues
nos municípios de Clementina, Luiziânia, Piacatu e Santópolis
do Aguapeí, na região de Araçatuba. O investimento, de mais
de R$ 5,5 milhões, vai beneficiar cerca de 540 crianças.

A Secretaria da Educação fica responsável por repassar os
valores financeiros das unidades a serem construídas. 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 as
prefeituras 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

Inglês da Família premiou 52 alunos com visita ao Parque São Jorge e à Arena
Corinthians
Data da notícia: 24/06/2015
A ação faz parte do projeto, pertencente ao Programa Escola da
Família, que leva o idioma de Shakespeare para a comunidade
No último sábado, dia 20, o Programa Escola da Família
realizou a premiação do projeto Inglês da Família para 52
alunos com idade entre 7 e 17 anos. O prêmio foi visitar e
passar o dia no Parque São Jorge e, depois, conhecer o novo
estádio de futebol – a Arena Corinthians –, popularmente
conhecido como “Itaquerão”.

Inglês da Família
O projeto é desenvolvido em parceria com o British Council,
o Sport Club Corinthians Paulista e o Programa Escola da
Família. Atualmente, 30 escolas estaduais participam dele,
oferecendo inglês gratuito às comunidades. As unidades
escolares contempladas com o projeto pertencem às diretorias
de ensino Centro, Centro-Sul, Leste 1, Leste 4, Leste 5, Norte
1, Norte 2 e Sul 3.

Para cada duas crianças premiadas, houve o acompanhamento
de um responsável, que poderia ser um educador da
escola, um voluntário do Inglês da Família ou um educador
universitário do Escola da Família. A premiação é determinada
pela avaliação da frequência e do desempenho dos alunos
nas atividades do projeto.
No Parque São Jorge, os estudantes receberam almoço e
conheceram o Memorial e a história do clube. Em seguida,
os jovens visitaram as instalações do estádio. O Sport Club
Corinthians Paulista se responsabilizou pelo transporte e
alimentação dos alunos.

FDE concluiu em maio cinco obras de acessibilidade no valor de R$ 4,2 milhões
Data danotícia: 17/06/2015
As adequações foram executadas em escolas estaduais de
Araraquara, Bauru, Santa Isabel e da capital, de acordo com
padrões técnicos
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu, em maio, cinco obras de acessibilidade em prédios
escolares da rede estadual de ensino para atender pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida. O investimento da
Secretaria da Educação para a execução dos serviços foi de
R$ 4,2 milhões.

Foram destinados R$ 797,7 mil para a E.E. Narciso da Silva
César, de Araraquara; R$ 916,8 mil para a E.E. Professor
Morais Pacheco, situada em Bauru; R$ 476,6 para a E.E.
Major Guilhermino Mendes de Andrade, localizada em Santa
Isabel; e R$ 2,01 milhões para as escolas estaduais Professora
Zuleika de Barros Martins Ferreira e Professora Maria Jannuzzi
Mascari, ambas de São Paulo, capital.
Entre as intervenções necessárias, executadas de acordo
com rígidos padrões técnicos, as escolas contaram com a
construção de rampas de acesso, correção de desníveis e
eliminação de barreiras físicas, instalação de elevadores
sempre que necessário, adequação de banheiros, adaptação
de balcões de atendimento, rebaixamento de guias das
calçadas e criação de vagas de estacionamento demarcadas.
Durante as reformas de acessibilidade, a FDE considera outras
necessidades de intervenção no prédio escolar para garantir
aos usuários toda a estrutura necessária, como melhorias e
adaptações. Além das escolas que passam por adequação,
todas as novas unidades da rede estadual de ensino, ao
serem construídas, também já vêm acessibilizadas.

FDE participa do VII Congresso de Municípios do COMAM, em Franca
Data da notícia: 19/06/2015
No dia 19/06 aconteceu em Barretos o 2º Fórum de
Desenvolvimento Regional no Centro de Convenções do
Hotel Barretos Country. Foram 19 municípios convidados para
debater temas como “Gestão Pública e Parcerias”, “Transporte
e Energia” e “Consórcio de Municípios”, entre outros.
No estande da FDE, técnicos realizaram atendimentos aos
gestores municipais, principalmente com relação ao Programa
Creche Escola.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br
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