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Região de Jaú ganha uma nova escola para Ensino Fundamental e Médio
Data da notícia: 25/02/2016

Unidade de ensino possui oito salas de aula e atende no período 
da manhã

O governador Geraldo Alckmin inaugurou, no dia 20 de 
fevereiro, a Escola Estadual Jardim Santa Terezinha, no 
município de Bocaina, região de Jaú. A unidade vai beneficiar 
cerca de 205 alunos do Ensino Fundamental e Médio. O 
investimento para a construção da unidade escolar foi de mais 
de R$ 5,2 milhões.

“Estamos aproveitando da melhor maneira possível, ampliando 
escolas em tempo integral e ampliando escolas técnicas, 
mas quero dar os parabéns para Bocaina, a escola é muito 
bonita. É uma das mais modernas que tem, preparada para o 
desenvolvimento da cidade e da região”, disse o governador.

A unidade possui oito salas de aula e atende estudantes 
no período da manhã. São ao todo 3.157,67 m² de área 
construída. A escola conta com quadra coberta, cantina e 
espaço externo para recreação.

Sustentabilidade
A construção da escola foi realizada pela Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão executor da 
expansão da rede estadual de ensino. A unidade escolar 
Jardim Santa Terezinha, além de possuir os requisitos de 
acessibilidade, conta com aproveitamento e reuso das águas 
pluviais e aquecimento solar da água.

Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

Escola da Família recebe inscrições de novos voluntários  
Data da notícia: 22/02/2016

Interessados devem levar projeto escrito para apresentar aos 
responsáveis pelo programa nas unidades

Os interessados em integrar a equipe do Programa Escola da 
Família como voluntários em 2016 já podem apresentar seus 
respectivos projetos, por escrito, nas unidades de ensino que 
têm o programa. Os projetos devem ser desenvolvidos dentro 
dos eixos do programa, que são: esporte, cultura, lazer, saúde 
e trabalho. A apresentação pode acontecer em qualquer mês 

do ano, exceto em dezembro e janeiro, período em que o 
Escola da Família entra em recesso.

Os voluntários executam e promovem atividades gratuitas 
para a comunidade, sendo supervisionados pelos vice-
diretores e educadores profissionais das unidades e 
professores coordenadores dos núcleos pedagógicos (PCNP) 
das Diretorias de Ensino.

Um levantamento feito pela Educação aponta que no Estado 
de São Paulo 2,5 mil escolas fazem parte do programa.

Comunidade Leitora
A leitura foi um dos focos do Programa Escola da Família em 
2015. Ao longo do ano foi implantado o projeto “Comunidade 
Leitora”, que transformou as unidades de ensino em 
verdadeiros espaços de leitura a céu aberto. Além de um 
acervo variado de livros, revistas e jornais, os espaços também 
foram palco de eventos literários.

Com informações do Portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

FDE assina contratos para execução de 73 obras no valor de R$ 7,21 milhões em 
janeiro 
Data da notícia: 18/02/2016

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 73 obras escolares pelo 
Estado de São Paulo no mês de janeiro. As intervenções serão 
viabilizadas com recursos de R$ 7,21 milhões, repassados 
pela Secretaria da Educação.

Das obras contratadas, 72 referem-se a reformas em geral, 
sendo que duas 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 obra de acessibilidade para a Escola 
Estadual Tonico Barão, do município de General Salgado.

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$ 312,83 milhões.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras contratadas janeiro 2016.pdf a relação de obras 
contratadas pela FDE em janeiro.
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