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EE Carlos Gomes – Campinas

FDE conclui 45 obras no valor de R$ 18,64 milhões em agosto
Data da notícia: 09/09/2015
Entre as intervenções, foram realizados reformas, acessibilidades,
restauro e construção de unidades escolares
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu 45 obras escolares em todo o Estado de São Paulo
no último mês de agosto. O investimento destinado pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas
melhorias foi de R$ 18,64 milhões.
Do total de intervenções, 37 foram serviços de manutenção e
reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição
de piso e cobertura, entre outros) e cinco dizem respeito a
obras de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.

Também foram concluídas as construções das escolas
estaduais Bairro Iriguassu, em Caçapava, e Professora
Maria de Campos Pires Maciel, de Pederneiras. Juntas,
as obras proporcionarão até 1.575 vagas para alunos da
rede estadual de ensino. Além disso, houve o restauro
da centenária Escola Estadual Carlos Gomes, situada no
município de Campinas.
Confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de
agosto no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20conclu%C3%ADdas%20agosto%202015.pdf

FDE assina contratos de execução de 137 obras no valor de R$ 31,63 milhões em agosto
Data da notícia: 14/09/2015
serão viabilizadas com recursos repassados pela Secretaria
da Educação, num total de R$ 31,63 milhões.
Das obras contratadas, 112 se referem a reformas em geral,
que podem ser reformas ou manutenções corretivas em
prédios escolares ou da administração, 48 das quais são
de melhorias em cozinhas. Também há casos em que são
utilizados os serviços das unidades de atendimento móvel
disponibilizadas pela FDE nas Diretorias de Ensino para
execução de pequenos melhoramentos ou reparos.

As intervenções dizem respeito a melhorias em unidades
escolares, com reformas em geral, cobertura e reparos em
quadras de esporte e acessibilidade

Do total de intervenções, 20 referem-se a obras de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e cinco dizem respeito a coberturas e/ou reformas
em quadras de esportes de escolas estaduais.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
assinou contratos para a realização de 137 obras escolares
no Estado de São Paulo no mês de agosto. As intervenções

Confira a relação de obras contratadas pela FDE em agosto
no link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20
contratadas%20agosto%202015.pdf

FDE dá início a 93 obras no valor de R$ 15,24 milhões em agosto
Data da notícia: 11/09/2015
Reformas estão sendo realizadas em unidades escolares para
mantê-las em boas condições de uso
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) iniciou,
em agosto, 93 obras em escolas da rede distribuídas por todo
o Estado de São Paulo. O montante destinado pela Secretaria
da Educação para as intervenções é de R$ 15,24 milhões.

indispensável para o desenvolvimento das ações educativas.
Atualmente, 326 obras, no valor de R$ 325,73 milhões, estão
em andamento.
Confira a relação de obras iniciadas pela FDE no mês de
agosto no link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20iniciadas%20agosto%202015.pdf

Das obras iniciadas, 81 dizem respeito a serviços de
manutenção para reformas em geral (revisões elétrica e
hidráulica, substituição de piso e cobertura, entre outros),
sendo que 30 são de melhorias em cozinhas. Também foram
iniciadas 12 coberturas de quadras de esporte. As reformas
acontecem em unidades escolares ou prédios administrativos
da rede estadual de ensino localizados em diversos municípios,
sempre priorizando as situações de maior urgência ou
precisão.
A Fundação licita e administra inúmeros serviços e obras, com
o objetivo de assegurar as boas condições das instalações
físicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito

E. E. Jardim Campestre – Embu-Guaçu

FDE realizou 14 coberturas de quadras esportivas no valor de R$ 6,8 milhões no
primeiro semestre de 2015
Data da notícia: 04/09/2015
As quadras também passaram por reformas ou reparos
complementares quando necessário
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE),
órgão vinculado à Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (SEE), concluiu a cobertura de 14 quadras de esporte
em escolas estaduais durante o primeiro semestre de 2015.
O investimento da Secretaria nessas obras chegou a R$ 6,8
milhões.

rede pública estadual de ensino, que serão beneficiados com
uma melhor proteção contra sol, chuva e outras intempéries
ambientais.
Confira as escolas que receberam cobertura de quadra no
1º semestre de 2015 no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
arquivo/cobertura%20quadras1semestre%202015.pdf

A quase totalidade das quadras, além de receber cobertura,
foi reformada. Entre as obras complementares realizadas,
as quadras poliesportivas contaram com execução de piso,
substituição de traves e postes, melhorias nas instalações
elétricas e pintura.
Além disso, os projetos originais de todas as novas unidades
escolares do Estado já são concebidos com a inclusão de
quadra coberta no plano de construção.
A iniciativa posta em prática pela FDE visa garantir as condições
adequadas à prática poliesportiva dos milhões de alunos da

(Foto ilustrativa: EE Claro Camargo Ribeiro – Itapevi)

Programa Escola da Família ensina a fabricar pães artesanais
Data da notícia: 02/09/2015
O projeto Padaria Artesanal capacita gratuitamente os
participantes
Jovens e adultos que sonham em começar uma nova profissão
ou abrir o próprio negócio já podem procurar as unidades do
Programa Escola da Família. A Educação deu início a uma
nova fase do projeto Padaria Artesanal, oficina gratuita em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo (Fussesp).

como pão integral, pão de maçã, pão de ervas e pão de
beterraba. Além de colocar a mão na massa, os alunos e a
comunidade escolar recebem dicas de nutrição saudável e
administração e também sobre como transformar o trabalho
de panificação em fonte de renda para as famílias.
Neste semestre, as unidades que oferecem a oficina ganharam
novos equipamentos. O kit é composto por mesa de inox,
formas de diversos tamanhos, liquidificador semi-industrial e
forno.

As aulas ensinam aos participantes até 10 tipos de técnicas,
Durante a capacitação, todos os participantes têm direito a
apostila, caderno de receitas e ingredientes para a confecção
dos pães. Boa parte das receitas é testada e aprovada pela
comunidade participante do Programa Escola da Família aos
finais de semana.
Segundo um levantamento feito pela Educação, em um ano,
mais de 2,5 mil pessoas passaram pela capacitação na capital
e interior paulista.
Com informações do Portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

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