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Diretoria de Ensino de Miracatu é adequada e ampliada
Data da notícia: 04/01/2016

FDE conclui 49 obras no valor de R$ 5,08 milhões em dezembro de 2015
Data da notícia: 11/01/2016

FDE inicia 34 obras no valor de R$ 3,45 milhões em dezembro de 2015
Data da notícia: 14/01/2016

FDE assina ordens de serviço para execução de 30 obras no valor de R$ 3,06 milhões
Data da notícia: 07/01/2016

A obra, no valor de R$ 4,55 milhões, teve impacto positivo no 
centro da cidade, integrando e requalificando antigos edifícios

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
reformou a sede da Diretoria de Ensino de Miracatu. Foram 
destinados R$ 4,55 milhões para obra de adequação e am-
pliação, que deve ser concluída no fim de janeiro.

Entre as melhorias encontra-se o novo bloco, construído em 
pré-moldado de concreto, com três pavimentos além do tér-
reo, com elevador, auditório e ambientes administrativos. Já 
os blocos preexistentes foram reformados e readequados 
para acomodar o núcleo tecnológico e arquivos.

Além da adequação do prédio com a construção de ambien-
tes também foi executada obra de acessibilidade. A adequa-
ção e ampliação da Diretoria de Ensino teve impacto positivo 

no centro da cidade de Miracatu, integrando e requalificando 
antigos edifícios da região.

Entre as intervenções, foram realizados serviços de manuten-
ção e reformas em geral

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 49 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no mês de dezembro de 2015. O investimento destinado pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 5,08 milhões.

As intervenções referem-se a serviços de manutenção e re-
formas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição 
de piso e cobertura, entre outros), sendo cinco de melhorias 
em cozinhas.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físi-
cas necessárias ao funcionamento da rede escolar, requisito 
indispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 
Atualmente, 454 obras estão sendo executadas pela Funda-
ção, no valor de R$ 315,24 milhões.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20conclu%C3%ADdas%20dezembro%202015.pdf a 
relação de obras concluídas pela FDE no mês de dezembro 
de 2015.

Estão sendo realizadas reformas em unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ini-
ciou, em dezembro de 2015, 34 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$ 3,45 milhões.

Essa obras dizem respeito a serviços de manutenção e re-
formas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição 
de piso e cobertura, entre outros), sendo seis de melhorias 
em cozinhas.

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.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20iniciadas%20dezembro%202015.pdf a relação de 
obras iniciadas pela FDE no mês de dezembro de 2015.

Serão feitos serviços de conservação e manutenção, além de 
reformas em prédios escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) aca-
ba de assinar ordens de serviço para a realização de 30 obras 

em diversos municípios do Estado de São Paulo. O montante 
destinado para a execução dos serviços é de R$ 3,06 milhões.

As obras contratadas se referem a melhorias 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.

As ordens de serviço assinadas vão beneficiar 30 municípios 
distribuídos pela Grande São Paulo, litoral paulista e interior 
do Estado. As obras devem ter início entre janeiro e fevereiro 
deste ano.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
arquivo/obras%20assinadas%20-%20ordem%20de%20
servi%C3%A7o%20jan%202016.pdf a relação de obras 
assinadas e os municípios contemplados.

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