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 EE Cidade Nova, Pederneiras – área ao redor da quadra coberta

FDE conclui 63 obras no valor de R$ 15,91 milhões em março
Data da notícia: 26/04/2016

Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral e 
construção de nova unidade

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 63 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de março. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação para essas melhorias foi de R$ 15,91 
milhões.

Do total, 59 foram serviços de manutenção e reformas em geral 
(revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e cobertura, 

entre outros), sendo 17 deles melhorias em cozinha. Outros 
três dizem respeito à cobertura de quadras de esporte.

Também houve a conclusão da construção de unidade escolar 
localizada em Pederneiras. A escola proporcionará até 840 
vagas para alunos da rede estadual de ensino.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras conclu%C3%ADdas mar%C3%A7o 2016.pdf a relação 
de obras concluídas pela FDE no mês de março.

FDE assina contratos para execução de 60 obras no valor de R$ 8,23 milhões em março  
Data da notícia: 20/04/2016

As intervenções referem-se a reformas em unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE) assinou contratos para a realização de 60 obras 
escolares pelo Estado de São Paulo no mês de março. As 
intervenções serão viabilizadas com recursos de R$ 8,23 
milhões repassados pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas são de reformas em geral. As 
intervenções abrangem 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 a execução de 
pequenos melhoramentos ou reparos.

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 de ensino, 
requisito indispensável para o desenvolvimento das 

ações educativas. Atualmente, 345 obras estão sendo 
executadas pela Fundação, no valor de R$ 267,68 milhões.

Confira no endereço http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras contratadas - mar%C3%A7o 2016.pdf a relação de 
obras contratadas pela FDE no mês de março.

Diretoria Escolar de Andradina realiza o 1º Encontro de Formação de Universitários do 
Escola da Família 
Data da notícia: 29/04/2016

O evento aconteceu no dia 17 de abril

Com o objetivo de orientar, organizar e fundamentar as ações 
do Programa Escola da Família aos finais de semana, a 

Diretoria de Ensino de Andradina, realizou no dia 17 de abril 
o 1º Encontro de Formação de Universitários do Programa.

Durante o encontro foram abordados temas relacionados aos 
quatro eixos de atividades do Programa Escola da Família: 
cultura, esporte, saúde e trabalho. Também buscou-se, 
com a iniciativa, o fortalecimento de valores, integrando a 
comunidade com a escola na construção do projeto de vida 
das crianças e jovens que frequentam as unidades durante os 
finais de semana.

O Programa Escola da Família foi implantado na Diretoria de 
Ensino de Andradina em seu ano de estreia, 2003.

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