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Região de Jales recebe duas novas creches
Data da notícia: 11/03/2016

Com investimento superior a R$ 3 milhões, novos prédios foram 
inaugurados nos municípios de Mesópolis e Santa Albertina

Dois novos prédios de Educação Infantil foram inaugurados 
no dia 5 de março na região de Jales pelo Programa 
Creche Escola, um convênio do governo do Estado com as 
prefeituras.

As creches Maria Patrícia dos Reis Olímpio e Fernando Cesar 
Fiorilli, que receberam recursos de mais de R$ 3 milhões, vão 

atender, juntas, 280 crianças de 0 a 5 anos dos municípios 
de Mesópolis e Santa Albertina.

Cada unidade possui sete salas e dois berçários com 
fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de 
serviço. O espaço físico das creches respeita as normas de 
segurança e de acessibilidade.

Pelo Programa Creche Escola, a Secretaria da Educação fi ca 
responsável por repassar os valores fi nanceiros das unidades 
a serem construídas. A Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), por sua vez, acompanha o andamento das 
obras e realiza vistorias mensais para garantir o cumprimento 
do cronograma previsto. Já as prefeituras devem apresentar 
o terreno e realizar a licitação e a condução dos serviços.

Além do investimento na obra de novos prédios e 
ampliações de unidades, essa parceria com as prefeituras 
tem benefi ciado crianças em todo o Estado. O objetivo é 
expandir o atendimento, prioritariamente, em localidades 
com maior vulnerabilidade social.

Com informações do portal do governo do Estado de São Paulo

Escola da Família abre novas bolsas para universitários  
Data da notícia: 08/03/2016

A seleção encerrou em 11 de março

Ficaram abertas até o dia 11 de março as inscrições para 
estudantes universitários interessados em atuar no Programa 
Escola da Família, que oferece atividades gratuitas a alunos e 
comunidades aos fi ns de semana em 2.450 unidades escolares. 
Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade, o 
candidato deve preencher alguns requisitos: estar regularmente 
matriculado em curso de graduação em instituição privada de 
ensino superior conveniada à Educação; não ser benefi ciário 
de bolsa de estudos ou fi nanciamento; e ter disponibilidade 
para cumprir a carga de oito horas, no sábado ou domingo. 
Há oportunidades em todas as regiões do Estado e o início das 
atividades está previsto para abril.

Os universitários devem elaborar ações para um público variado 
(crianças, adolescentes, adultos e idosos) e também auxiliar no 
trabalho dos voluntários nas ofi cinas. Todos são supervisionados 
pelos professores e coordenadores das unidades.

Pela atuação no programa, a Secretaria da Educação custeia 
50% do valor da mensalidade do curso, até o limite de R$ 
500,00. O restante é assumido pela instituição de ensino 
superior parceira.

Como é feita a seleção
Além da inscrição online, é preciso apresentar na Diretoria de 
Ensino os documentos exigidos no regulamento. Os alunos 
classifi cados são encaminhados a uma escola da rede de 
acordo com a pontuação, a quantidade de vagas disponíveis 
no curso de graduação e o número de vagas por regional. A 
lista de espera tem validade de 12 meses.

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

Hortolândia ganha escola estadual e creche
Data da notícia: 04/03/2016

Unidades entraram em funcionamento em fevereiro deste ano e 
atendem 554 crianças e jovens

Hortolândia, na região de Campinas, acaba de ganhar duas 
novas unidades de ensino. A Escola Estadual Jardim Aline e 
a Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Novo Cambuí 
entraram em funcionamento em fevereiro deste ano e atendem 
554 crianças e jovens do município.

A escola estadual, que conta com 15 salas pedagógicas para 
receber os estudantes com conforto e qualidade, acolherá 
alunos do Ensino Médio. Já a unidade de Educação Infantil 
é a 108ª creche do Estado de São Paulo e atenderá até 150 
crianças de 0 a 5 anos. O investimento para a construção, 
tanto da escola quanto da creche, foi de R$ 6,1 milhões.

Creche Escola
Por esse programa, a Secretaria da Educação fi ca 
responsável por repassar os valores fi nanceiros das unidades 
a serem construídas. A Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), por sua vez, acompanha o andamento das 
obras e realiza vistorias mensais para garantir o cumprimento 
do cronograma previsto. Já as prefeituras devem apresentar o 
terreno e realizar a licitação e a condução dos serviços.

O objetivo do Programa Creche Escola é ampliar o atendimento, 
prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade 
social. Em todo o Estado, 385 unidades estão em obras.

Com informações do portal do governo do Estado de São Paulo
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