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 EE Vila Rancharia, Lucélia

Duas novas escolas estaduais recebem certificação AQUA-HQE
Data da notícia: 28/03/2016

FDE vem trabalhando para construir prédios cada vez mais 
sustentáveis

As escolas estaduais Vila Rancharia e Vila Esperança, 
construídas respectivamente nos municípios de Lucélia 
e Campinas, receberam recentemente a Certificação 
Internacional de Alta Qualidade Ambiental AQUA-HQE, 
concedida pela Fundação Vanzolini, em suas três fases: “Pré-
Projeto”, “Projeto” e “Execução”.

A conquista da certificação é fruto da iniciativa da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) em construir 
prédios cada vez mais sustentáveis, usando materiais de alta 
durabilidade e de baixo impacto ambiental.

A certificação AQUA-HQE demonstra o cumprimento das 
seguintes categorias de desempenho avaliadas: a relação do 
edifício com seu entorno; a escolha integrada de produtos, 
sistemas e processos construtivos; o baixo impacto ambiental 
no canteiro de obras; a gestão dos resíduos de uso e operação 
do edifício; a permanência do desempenho ambiental; a gestão 
da energia e da água; a qualidade sanitária dos ambientes, do 
ar e da água; e os confortos higrotérmico, acústico, visual e 
olfativo.

A Escola Estadual Ilha da Juventude, localizada na Vila 
Brasilândia, São Paulo, capital, foi a edificação escolar pioneira 

em todo o Brasil na obtenção da certificação AQUA-HQE em 
todas as fases. Hoje, mais quatro escolas estão em processo 
de certificação na fase “Execução”, além de 19 escolas para 
as quais busca-se a certificação nas fases “Pré-Projeto” e 
“Projeto”.

AQUA-HQE International
A certificação internacional é fruto de uma parceria entre a 
Fundação Vanzolini, que já concedia certificações do Processo 
AQUA para edificações ecoeficientes no Brasil, e a Cerway, 
entidade internacional de origem francesa idealizadora do selo 
ambiental HQE (Haute Qualité Environmentale).

EE Vila Esperança, Campinas

Escola da Família idealiza campanha de combate ao Aedes aegypti  
Data da notícia: 30/03/2016

Práticas de prevenção da Dengue, Chikungunya e Zika são 
divulgadas nas escolas participantes do Programa

O Programa Escola da Família vem empreendendo campanha 
de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
responsável pela transmissão da Dengue, Chikungunya e Zika.

Práticas simples, como recolher garrafas abertas, sacos 
plásticos e pneus velhos expostos à chuva; tampar recipientes 
que acumulem água; e denunciar possíveis criadouros aos 
órgãos competentes, vêm sendo divulgadas às escolas 
participantes do Programa para que sejam veiculadas à 
sociedade, envolvendo o maior número de pessoas possível.

Outro recurso, adotado para mobilizar a comunidade do 
entorno escolar em prol do esforço coletivo no controle 
dessas epidemias, foi confeccionar digitalmente cartaz para 
ser impresso e afixado nos espaços das unidades escolares 
e/ou postado nas redes sociais.

FDE conclui 50 obras no valor de R$ 19,93 milhões em fevereiro 
Data da notícia: 22/03/2016

Entre as intervenções, foram realizados serviços de 
acessibilidade, reformas em geral e construção de novas 
unidades

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 50 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de fevereiro.  O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 19,93 milhões.

Do total, 44 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso 
e cobertura, entre outros), sendo que seis deles foram 
melhorias em cozinha. Outras três dizem respeito a obras de 
acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou 
mobilidade reduzida.

Também houve a conclusão da construção de três unidades 
escolares nos municípios de Capivari, Hortolândia e 
Pindamonhangaba. As escolas proporcionarão até 2.625 
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, 
418 obras estão sendo executadas pela Fundação no valor 
de R$ 291,97 milhões.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas fevereiro 2016.pdf a relação de 
obras concluídas pela FDE no mês de janeiro.

EE Matilde Vieira, Avaré

FDE tem novo Presidente

Antonio Henrique Filho, funcionário de carreira da FDE há quase duas décadas, é o novo Presidente da 
Fundação. Sua designação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 30 de março.
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DISQUE ____________________________________ 
E DENUNCIE POSSÍVEIS CRIADOUROS

NÃO DEIXE SACOS PLÁSTICOS E 
PNEUS VELHOS EXPOSTOS À CHUVA

TAMPE RECIPIENTES QUE 
ACUMULEM ÁGUA

ELIMINE GARRAFAS ABERTAS
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