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FDE conclui 54 obras no valor de R$ 22,46 milhões em setembro
Data da notícia: 19/10/2015
Entre as intervenções, foram realizadas reformas, acessibilidades,
ampliação e construção de unidades escolares
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu 54 obras escolares em todo o Estado de São Paulo
no último mês de setembro. O investimento destinado pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas
melhorias foi de R$ 22,46 milhões.
Do total de intervenções, 46 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 portadores de necessidades
especiais.

São José e Bairro Cooperlotes, ambas situadas em Paulínia,
e a ampliação da Escola Estadual Padre Chico, localizada no
município de Lagoinha. Juntas, as obras proporcionarão até
2.730 vagas para alunos da rede estadual de ensino.
A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físicas
necessárias ao funcionamento da rede, requisito indispensável
para o desenvolvimento das ações educativas. Atualmente,
443 obras estão sendo executadas pela Fundação no valor
de R$ 331,04 milhões.
Confira no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas setembro 2015.pdf a relação de
obras concluídas pela FDE no mês de setembro.

Também foram concluídas as construções das unidades Bairro

FDE concluiu 22 obras de expansão no valor de R$ 101,91 milhões de janeiro a
setembro de 2015
Data da notícia: 29/10/2015
respeito a substituições de prédios escolares. Duas dessas
novas edificações são de escolas indígenas, localizadas no
município de Iguape. Além disso, outras seis intervenções
foram de ampliações em escolas já existentes. As 22 obras
concluídas de construção e ampliação proporcionarão 17,2
mil vagas para alunos da rede.
Os municípios contemplados com as obras foram: Bauru,
Caçapava, Campinas (3), Guarulhos (2), Iguape (2), Lagoinha,
Lucélia, Ourinhos, Paulínia (2), Pederneiras, Piedade, Ribeirão
Preto, Rosana, São Bernardo do Campo, São José do Rio
Preto (2) e São Paulo, capital.
Dezesseis escolas foram construídas e seis ampliadas,
proporcionando 17,2 mil novas vagas a alunos da rede estadual
de ensino
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu 22 obras de expansão da rede estadual de ensino de
janeiro a setembro de 2015. O valor destinado pela Secretaria
da Educação para a execução dos serviços foi de R$ 101,91
milhões.

Vale destacar que novas unidades escolares já são construídas
com requisitos de acessibilidade, como rampas de acesso
entre os pavimentos, conforme as possibilidades de espaço
do terreno, corrimãos, piso tátil e sinalização adequada, para
pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida.
Confira no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras expans%C3%A3o conclu%C3%ADdas jan a set 2015.
pdf a relação das obras de expansão concluídas pela FDE
de janeiro a setembro de 2015.

Do total, 16 são obras novas, sendo que três delas dizem

FDE dá início a 42 obras no valor de R$ 16,16 milhões em setembro
Data da notícia: 22/10/2015
Estão sendo realizadas reformas, coberturas de quadra de
esporte e acessibilidades em unidades escolares
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
iniciou, em setembro, 42 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$ 16,16
milhões.

Das obras iniciadas, 30 dizem respeito a serviços de
manutenção para reformas em geral (revisões elétrica e
hidráulica, substituição de piso e cobertura, entre outros).
As reformas acontecem em unidades escolares ou prédios
administrativos da rede estadual de ensino espalhados por
diversos municípios, sempre priorizando as situações de
maior urgência ou precisão.
Também foram iniciadas duas coberturas de quadras de
esporte e 10 obras de acessibilidade para atender pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida.
A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físicas
necessárias ao funcionamento da rede, requisito indispensável
para o desenvolvimento das ações educativas. Atualmente,
443 obras estão sendo executadas pela Fundação no valor
de R$ 331,04 milhões.
Confira no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas setembro 2015.pdf a relação de
obras concluídas pela FDE no mês de setembro.

FDE assina contratos para execução de 192 obras no valor de R$ 52,58 milhões em
setembro
Data da notícia: 26/10/2015
As intervenções dizem respeito a melhorias em unidades
escolares, com reformas em geral, cobertura e reparos em
quadras de esporte e acessibilidade
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
assinou contratos para a realização de 192 obras escolares
pelo Estado de São Paulo no mês de setembro. As
intervenções serão viabilizadas com recursos de R$ 52,58
milhões, repassados pela Secretaria da Educação.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físicas
necessárias ao funcionamento da rede, requisito indispensável
para o desenvolvimento das ações educativas. Atualmente,
443 obras estão sendo executadas pela Fundação no valor
de R$ 331,04 milhões.
Confira no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas setembro 2015.pdf a relação de
obras concluídas pela FDE no mês de setembro.

Das obras contratadas, 165 se referem a reformas em geral,
que podem ser reformas ou manutenções corretivas em
prédios escolares ou da administração. Também há casos
em que são usados os atendimentos móveis das diretorias de
ensino para executar pequenos melhoramentos ou reparos.
Além das reformas, foram contratadas 22 obras de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, quatro coberturas e/ou reformas em quadras de
esporte e a ampliação da Escola Estadual Professor Ary
Bouzan, pertencente ao município de Cotia. Com o acréscimo
de cinco salas de aula na escola, serão criadas cerca de 500
vagas para alunos da região.

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