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 EE Jardim Zavaglia, São Carlos

Escolas Estaduais são entregues nos municípios de São Carlos e Ibaté
Data da notícia: 10/05/2016

Presidente da FDE compareceu às cerimônias de descerramento 
das placas

Duas escolas estaduais foram entregues oficialmente no dia 5 
de maio, uma no município de São Carlos e outra em Ibaté. 

O investimento para a construção das escolas foi de R$ 8,9 
milhões. Em funcionamento desde fevereiro de 2016, começo 
do ano letivo, as duas unidades escolares têm capacidade 
para atender por volta de 2 mil alunos.

Além do secretário da Educação, José Renato Nalini, 
compareceram às solenidades de descerramento das 
placas o presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), Antonio Henrique Filho, e a dirigente de 
ensino Débora Gonzales Costa Blanco. Também estiveram 
presentes prefeitos e vereadores.

A obra de construção da Escola Estadual Jardim Zavaglia, 
localizada em São Carlos, foi executada pela FDE, e a da 
Escola Estadual Jardim Icaraí, de Ibaté, foi realizada pela 
prefeitura local em convênio com o governo do Estado.

Municípios de Areiópolis, Lourdes e Vitória Brasil ganham unidades do Programa Creche 
Escola  
Data da notícia: 06/05/2016

Serão beneficiadas 350 crianças de zero a cinco anos de idade

Mais três unidades de Educação Infantil do Programa 
Creche Escola foram inauguradas no Estado de São Paulo 
no dia 29 de abril. Os municípios contemplados com as 
creches foram Areiópolis, Lourdes e Vitória Brasil. Juntos, 
beneficiarão 350 crianças de 0 a 5 anos de idade.

Com investimento de R$ 4,5 milhões destinados à 
construção e ao mobiliário, as unidades contam com 
salas pedagógicas, berçário, fraldário, lactário, secretaria, 
refeitório, banheiros e área de serviço. Além disso, 
os edifícios respeitam as normas de segurança e de 
acessibilidade.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
participa do Programa – realizado por meio de convênios 
entre o governo do Estado e as prefeituras – com atividades 
que vão desde a concepção e o projeto das creches até o 

acompanhamento das obras, realizando vistorias mensais 
para garantir o cumprimento do cronograma previsto.

A Secretaria da Educação, por sua vez, repassa os valores 
financeiros das unidades a serem construídas. Já as 
prefeituras, em contrapartida, devem oferecer o terreno e 
realizar a licitação e a condução dos serviços.

Segundo encontro do projeto de educação financeira da Vila Sésamo ocorre na FDE
Data da notícia: 03/05/2016

Evento é realizado em parceria com o Programa Escola da 
Família

O 2º Encontro de Formação da edição de 2016 do projeto 
“Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro para 
Famílias” foi realizado no dia 28 de abril no auditório da FDE. 
Com o tema “Sonhar”, os participantes debateram como 
identificar os sonhos individuais e coletivos, materiais e não 
materiais das crianças.

O encontro foi destinado a diretores, professores coordenado-
res e vice-diretores do Programa Escola da Família. A temática 

do evento foi apresentada durante as etapas de acolhimento, 
roda de conversa, exposição dialogada, atividades em grupo, 
encaminhamentos e avaliação do encontro.

O projeto é acompanhado de material pedagógico próprio 
e tem como finalidade disseminar conceitos de educação 
financeira para crianças de até 6 anos de idade que cursam 
o 1º ano do Ensino Fundamental. Para isso, são abordados 
tópicos como consumo consciente, economia, poupança e 
partilha.

A Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos filiada 
à Vila Sésamo (Sesame Street), iniciou, em junho de 2015, a 
formação do projeto de educação financeira. Essa iniciativa 
é realizada em parceria com o Programa Escola da Família, 
a DSOP (Diagnosticar Sonhar Orçar Poupar) Educação 
Financeira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.

Os orientadores do projeto, em 2015, conseguiram envolver 
cerca de 1,7 mil crianças. Para 2016, pretendem ultrapassar 
esse número. O próximo encontro para continuidade do 
desenvolvimento do projeto está agendado para o dia 2 de 
junho de 2016.

Catálogos técnicos da FDE são referência para restauro de bens tombados
Data da notícia: 13/05/2016

Condephaat aconselha Prefeitura de São José do Rio Pardo a 
utilizá-los em obra de reforma do Museu Rio-pardense Arsênio 
Frigo, prédio de importância histórica para o município

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (Condephaat), órgão responsável pela 
preservação de patrimônio histórico, sugeriu à Prefeitura de 
São José do Rio Pardo, conforme publicação no Diário Oficial 
do Estado do dia 11 de maio, a utilização como referência dos 
catálogos técnicos sobre projetos de restauro da FDE para 
a reforma do Museu Rio-pardense Arsênio Frigo, prédio de 
importância histórica para o município.

A recomendação do Condephaat em usar publicações 
da Fundação para garantir o cumprimento das etapas 
comumente empregadas em projetos de restauro de bens 
tombados é indício de que os catálogos técnicos atendem não 

só à demanda por conservação de prédios escolares como 
também à de qualquer edificação considerada patrimônio 
histórico.

Além de catálogos e manuais técnicos, a FDE já publicou livros 
sobre a arquitetura escolar paulista e um deles é dedicado 
ao restauro, com informações sobre a história da construção 
escolar abordando projetos de arquitetos renomados e 
escolas históricas de destaque.

Museu Rio-pardense
O prédio que acolhe o museu – que hoje expõe peças recolhidas 
em antigas fazendas da região e objetos que pertenceram a 
pessoas ligadas à história da cidade – foi inaugurado em 1896 
e já abrigou a Prefeitura, a Câmara Municipal e a cadeia da 
cidade. Preservado e restaurado, foi transformado em museu 
cem anos depois de sua inauguração.
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