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Quatro escolas indígenas são inauguradas no Vale do Ribeira
Data da notícia: 21/01/2016

As unidades atendem crianças e jovens com ensino bilíngue e 
intercultural

Quatro escolas indígenas foram inauguradas nos dias 15 e 
16 de janeiro nos municípios de Miracatu e Iguape, no Vale 
do Ribeira. As unidades beneficiam mais de 60 crianças e 
jovens da região. O ensino oferecido a essas comunidades 
é intercultural e bilíngue. O investimento para a construção 
das unidades escolares foi de aproximadamente R$ 3,3 
milhões.

No ano passado, mais de 1,7 mil estudantes das etnias 
Guarani, Tupi-guarani, Terena, Kaingang e Krenak estavam 

matriculados na rede estadual. As unidades possuem salas 
de aula, secretaria, banheiros e espaço para alimentação.

Na educação escolar indígena, os alunos têm acesso a todas 
as disciplinas do currículo escolar. Algumas aulas, porém, 
são abordadas a partir de aspectos socioculturais e são 
ministradas por professores das próprias aldeias. Para isso, 
os docentes utilizam em sala de aula um material de apoio 
produzido pelo Magistério Intercultural Superior Indígena 
da USP (Universidade de São Paulo). Todo o conteúdo é 
apresentado no idioma materno e na língua portuguesa. Na 
rede paulista são ao todo 40 escolas na capital, litoral norte, 
Baixada Santista, Penápolis, Bauru, Itararé e Tupã.

Contratação de professores
O ano letivo tem mais novidades para essas comunidades. 
A partir de agora, os professores poderão ter os contratos 
prorrogados por três anos, dois a mais do que ocorreria 
antes da nova legislação em vigor desde o fim de 2015. Além 
disso, para os professores indígenas o período obrigatório de 
afastamento pula de 180 para 30 dias. O mecanismo garante 
a continuidade do calendário escolar sem prejuízo aos alunos 
do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens 
e Adultos.

Com informações dos portais da Secretaria da Educação e do Governo do 

Estado de São Paulo

FDE constrói 21 escolas no valor de R$ 88,02 milhões em 2015  
Data da notícia: 26/01/2016

Foram criadas aproximadamente 20 mil vagas para atender 
alunos da rede estadual de ensino

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu, em 2015, a construção de 21 unidades escolares 
da rede estadual de ensino. O valor destinado pela Secretaria 
da Educação para a execução dos serviços foi de R$ 88,02 
milhões.

Do total de obras, cinco dizem respeito a substituições de 
prédio, sendo que quatro delas são unidades escolares 
situadas em aldeias indígenas. As 21 unidades escolares têm 
capacidade de proporcionar aproximadamente 20 mil vagas 
para atender os alunos da rede estadual de ensino.

Os municípios contemplados com as construções de escolas 
foram: Bauru, Bocaina, Caçapava, Campinas (3), Guarulhos 
(3), Iguape (2), Lucélia, Ourinhos (2), Paulínia (2), Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto (2) e Ubatuba (2).

Vale destacar que as 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 endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
escolas novas conclu%C3%ADdas 2015.pdf a relação de 
escolas novas concluídas pela FDE em 2015.

Escola Vila Rancharia, Lucélia

Prefeituras constroem 13 escolas no valor de R$ 38,4 milhões em 2015 
Data da notícia: 29/01/2016

As obras foram realizadas em parceria com o Estado de São 
Paulo

Por meio de convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo, 13 construções de escolas foram concluídas em 2015 
por prefeituras que aderiram ao programa de ação cooperativa 
entre o Estado e municípios. O valor destinado pela Secretaria 
da Educação para a execução dos serviços foi de R$ 38,4 
milhões.

Escola Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto

Os municípios que receberam as obras foram: Caçapava, 
Cravinhos, Franca, Guaraci, Guararema, Ribeirão Preto (3), 
Rio Claro, Santa Rosa de Viterbo, Sorocaba (2) e Valparaíso.

Vale destacar que as 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.

Convênios
A Secretaria da Educação fica responsável por repassar os 
valores financeiros das unidades a serem construídas. Por 
sua vez, a 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 a condução dos serviços.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras novas conv%C3%AAnio 2015.pdf a relação de escolas 
construídas pelas prefeituras em convênio com o Estado em 
2015.

FDE assina contratos para execução de 72 obras no valor de R$ 8,09 milhões em dezembro 
Data da notícia: 18/01/2016

As intervenções dizem respeito a melhorias em unidades 
escolares, com reformas e manutenções em geral

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
assinou contratos para a realização de 72 obras escolares pelo 
Estado de São Paulo no mês de dezembro. As intervenções 
serão viabilizadas com recursos de R$ 8,09 milhões, 
repassados pela Secretaria da Educação.

Das obras contratadas, 71 referem-se a reformas em geral, 
sendo que 14 delas são manutenções e adaptações para 
cozinha e despensa. No geral, as intervenções são melhorias 
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.

Também foi contratada a conclusão da construção da EE 
Jardim Bela Vista, situada no município de Conchal. A unidade 
escolar proporcionará até 840 vagas para alunos da região.

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, 
454 obras estão sendo executadas pela Fundação no valor 
de R$ 315,24 milhões.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras contratadas dezembro 2015.pdf a relação de obras 
contratadas pela FDE em dezembro.
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