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EE Peixoto Gomide – Itapetininga

FDE conclui 51 obras de acessibilidade no valor de R$ 38,58 milhões de janeiro a
agosto de 2015
Data da notícia: 16/09/2015
Entre as intervenções necessárias, executadas de acordo
com rígidos padrões técnicos estabelecidos pela NBR
9050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), as escolas contaram com a construção de rampas
de acesso; correção de desníveis e eliminação de barreiras
físicas; instalação de elevadores (em prédios com mais de um
pavimento); adequação de banheiros; adaptação de balcões
de atendimento; rebaixamento de guias das calçadas; e
criação de vagas de estacionamento demarcadas.

EE / EMEF Alfredo Evangelista Nogueira

As adequações dos prédios escolares para receber pessoas
com deficiência foram executadas de acordo com padrões
técnicos da ABNT
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu, de janeiro a agosto de 2015, 51 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$ 38,58 milhões.

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. Vale destacar que todas as novas
unidades da rede estadual de ensino, ao serem construídas,
também já vêm acessibilizadas.
Confira no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras acessibilidade conclu%C3%ADdas jan a ago 2015.pdf
as escolas que tiveram obras de acessibilidade concluídas
pela FDE de janeiro a agosto de 2015.

Programa Escola da Família realiza I Encontro de Jovens Protagonistas em Suzano
Data da notícia: 18/09/2015
Evento teve como temas protagonismo juvenil e prevenção à
violência
No dia 11 de setembro ocorreu o I Encontro de Jovens
Protagonistas na EE Professor Paulo Kobayashi, da Diretoria de
Ensino de Suzano, realizado pela equipe do Programa Escola
da Família, em parceria com o projeto Prevenção Também
se Ensina. Compareceram cerca de 200 pessoas, entre elas
alunos, professores, integrantes de grêmios estudantis e vicediretores do Programa.
O evento teve como objetivos abrir discussão sobre a
existência de diferentes tipos de agressão, presentes o
tempo todo nas relações entre as pessoas e instituições, e
incentivar o protagonismo por parte dos alunos na prevenção
e enfrentamento de questões ligadas à violência.
Também foi organizada palestra sobre protagonismo juvenil
e roda de conversa sobre cyberbullying, para enfatizar a
importância da ação jovem na sociedade. Além disso, o
evento trouxe a apresentação musical de street dance, pela
EE Paulo Kobayashi, e representação teatral, pelo grupo

Revolução Jovem da EE Tácito Zanchetta. O espetáculo
versou sobre drogas e prevenção.
Alunos dos grêmios estudantis das escolas estaduais de
Suzano vêm participando da criação do game de combate
ao bullying e conscientização – fruto da parceria entre a
Diretoria de Ensino de Suzano e a Escola Polly de Tecnologia,
especializada em computação gráfica. O lançamento do
protótipo do jogo foi apresentado durante o evento.

FDE participa do AU Brasil 2015, evento voltado à inovação
Data da notícia: 21/09/2015
Arquitetos da Fundação apresentaram avanços que o uso da
tecnologia trouxe para o desenvolvimento de mobiliário escolar
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
participou, no início de setembro, da quinta edição de um dos
maiores eventos de design e engenharia voltados à inovação: o
Autodesk University Brasil 2015.
Arquitetos da Diretoria de Obras e Serviços (DOS) da FDE
foram convidados para dar uma palestra sobre o uso de
novas tecnologias em instituições públicas. Durante a
apresentação, discursaram sobre a contribuição da tecnologia
para o desenvolvimento do mobiliário escolar e seus reflexos
na indústria. Também destacaram a utilização do software
Autodesk Inventor para desenvolvimento de novos projetos de
mobiliário.

para a tecnologia BIM (Building Information Modeling) que
revolucionará a maneira de projetar e construir escolas. Com
essa ferramenta, os gestores da construção e da edificação
escolar poderão ter maior controle e precisão durante as fases
de projeto, na execução da obra e ao longo da vida útil da
edificação.
O uso desses tipos de ferramenta tecnológica permitirá à
Diretoria de Obras e Serviços da FDE inserir-se no que há de
mais atual no mundo quando se trata de projeto de produtos e
da arquitetura contemporânea.

Entre os benefícios apontados durante a palestra pelo uso de
ferramentas tecnológicas no desenvolvimento de mobiliário
escolar, estão: garantia de padrões de qualidade industrial;
rapidez e agilidade na concepção de novos produtos e na
documentação do projeto; e maior transparência no processo.
Além disso, de acordo com os arquitetos, encontra-se
em fase de implantação na DOS um trabalho de migração

Ambiente interno de sala de aula criado exclusivamente com
ferramentas BIM

Unidade do Programa Creche Escola é inaugurada em Gavião Peixoto, na região de
Araraquara
Data da notícia: 23/09/2015
A EMEI Antônia Cammarosano Barsaglini, cuja construção custou
cerca de R$ 1,5 milhão, atenderá 130 crianças do município
Mais uma unidade do Programa Creche Escola foi inaugurada
pelo governador Geraldo Alckmin em 19 de setembro, na
região de Araraquara. Foi investido mais de R$ 1,5 milhão
para a construção da creche, que atenderá cerca de 130
crianças de 0 a 5 anos.

A EMEI Antônia Cammarosano Barsaglini, localizada no
município de Gavião Peixoto, possui estrutura completa de
sete salas e dois berçários com fraldário e lactário, secretaria,
refeitório, banheiros e área de serviço. Além disso, a creche
foi construída respeitando requisitos de acessibilidade e
sustentabilidade.
O Programa, lançado em setembro de 2011 e desenvolvido em
parceria entre as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento
Social e de Educação, é aberto a qualquer município do
Estado interessado na construção de unidades de ensino
infantil. Atualmente, está em andamento a construção de mais
de 300 creches.
Convênios
A Secretaria da Educação fica responsável por repassar
os valores financeiros das unidades a serem construídas;
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.

FDE recebe representante de entidade de combate à AIDS de Guiné-Bissau para possível
parceria
Data da notícia: 25/09/2015
Caso o acordo seja firmado, o projeto Prevenção Também se
Ensina ajudará na capacitação docente e na inclusão de temas
como doenças, sexualidade e drogas na grade escolar do país
africano
A representante da área de Prevenção do SNLS – Secretariado
Nacional de Luta contra a SIDA (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - AIDS) de Guiné-Bissau, Livramento de Barros,
visitou recentemente a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) para conhecer o Departamento de Educação
Preventiva. A visita ocorreu para firmar uma possível parceria
entre o SNLS e a FDE.
Caso o acordo seja efetivado, caberá ao projeto Prevenção
Também se Ensina, cuja participação foi sugerida pela Doutora
em Saúde Pública Helena Lima, ajudar na implementação de
temas relacionados à prevenção e combate a doenças, entre
elas a AIDS, na grade curricular das escolas de Guiné-Bissau
e na realização do trabalho de capacitação docente naquele
país.
Helena Lima, também Pós-doutoranda em Educação e
intermediária no diálogo entre o SNLS e a Fundação, acredita
que a eventual parceria será de grande valor para o país da
África Ocidental.
“Dado o reconhecido mérito do Prevenção Também se

Ensina, a similaridade do idioma e a herança deixada em
Guiné-Bissau pelo nosso educador maior, Paulo Freire, nos
anos 70, avalio que esta possa ser uma parceria relevante e
significativa para a Guiné-Bissau e para o Brasil, representado
pela FDE” – afirma a doutora.
Prevenção Também se Ensina
O projeto, executado pela FDE por meio da Diretoria de
Projetos Especiais (DPE), tem como objetivo estabelecer na
rede estadual de ensino a educação permanente que propicie
condições para a diminuição das vulnerabilidades dos alunos e
alunas em relação às DST/HIV/AIDS, ao uso de álcool, tabaco
e outras drogas, à gravidez na adolescência e às situações
de violência.

FDE conclui restauro no valor de R$ 3,58 milhões de escola centenária em Campinas
Data da notícia: 28/09/2015
substituição dos soalhos; revisão elétrica geral, além de outros
serviços.
Devido ao seu valor histórico e cultural, o atual prédio da
unidade escolar, datado de 1924, foi tombado pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico
e Turístico (CONDEPHAAT) em 1982. Na construção do
prédio escolar, localizado na Avenida Anchieta e projetado
pelo arquiteto Cesar Marchisio, foram empregados ladrilhos
importados, vitrais e pinturas do artista ítalo-brasileiro Carlo
de Servi.
A EE Carlos Gomes faz parte do patrimônio histórico da cidade
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu durante o mês de agosto o restauro da Escola
Estadual Carlos Gomes, situada no município de Campinas. O
valor destinado pela Secretaria da Educação para a execução
da obra de restauração foi de R$ 3,58 milhões.
A escola contou, na parte externa, com restauro dos
revestimentos das fachadas e das escadas de mármore de
acesso; revisão da cobertura; pintura das fachadas; reforma
completa da quadra de esportes, entre outras intervenções. Já
na parte interna, houve restauro de pinturas, portas, janelas,
colunas e escadas; reforma geral de todos os banheiros;

A história da unidade escolar começou, porém, com sua
inauguração em 1903, quando ainda se chamava Escola
Complementar de Campinas e ocupava dois prédios
localizados no cruzamento das ruas Francisco Glicério e 13
de Maio.
Restauro
A FDE realiza um tipo especial de intervenção conhecida como
restauro. As restaurações são obras de reforma e adequação
em unidades tombadas pelo patrimônio histórico, seja por sua
importância cultural e histórica, seja por seu valor arquitetônico
e artístico. São realizadas por empresas especializadas, sob a
coordenação de arquitetos peritos em restauro.

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