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FDE realiza audiência pública no dia 14 de junho sobre implantação da tecnologia BIM
Data da notícia: 25/05/2016

FDE formaliza parceria com a Cepema para continuar programa de reintegração social

Data da notícia: 31/05/2016

FDE conclui 53 obras no valor de R$ 9,7 milhões em abril
Data da notícia: 17/05/2016

FDE assina contratos para execução de 59 obras no valor de R$ 7,16 milhões em abril
Data da notícia: 20/05/2016

A Fundação vem se preparando para implementar essa ferra-
menta tecnológica em construções escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação realiza-
rá, dia 14 de junho próximo, audiência pública sobre a im-
plantação da tecnologia BIM (Building Information Modeling). 
Desde 2012, com a identi� cação de que a plataforma BIM 
se con� gura como ferramenta tecnológica emergente e sig-
ni� cativamente disseminada, a FDE vem se preparando para 
implementá-la em construções escolares.

A audiência tem como objetivos anunciar o andamento do 
processo de implantação, esclarecer como se dará a migra-
ção para a tecnologia BIM na FDE, informar como se fará 
a interface com os escritórios de arquitetura e engenharia, 
construtores, fornecedores e demais prestadores de servi-
ços e colaboradores da Fundação nos processos de projeto, 
construção, manutenção, reforma, restauro e ampliação de 
edi� cações escolares, além de receber colaborações dos se-
tores envolvidos.

A tecnologia BIM está presente nas melhores e mais moder-
nas expressões da arquitetura contemporânea e já se en-
contra disseminada no Brasil entre os escritórios de projetos 
nas diversas disciplinas arquitetônicas. Com essa ferramen-
ta, gestores da construção e da edi� cação escolar poderão 
ter maior controle e precisão durante as fases de projeto, na 
execução da obra, e ao longo da vida útil da edi� cação, sen-
do agregadas ao projeto potencialidades antes impensáveis, 
indo, por exemplo, do estudo de impacto dos diversos ma-
teriais no conforto da edi� cação à quanti� cação automática 
para sua orçamentação.

Serviço

Audiência pública para “Anúncio sobre a utilização da tecnologia 
BIM (Building Information Modeling) na FDE”

Local: Auditório da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
“Teatro Fernando de Azevedo”, Casa Caetano de Campos – Praça da 
República, 53 – Centro – São Paulo-SP

Data: 14 de junho de 2016, das 9h30 às 12h

Desde sua criação, 13 mil cidadãos prestaram serviços gratui-

tos às escolas estaduais

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação assinou, 
recentemente, termo de cooperação formalizando parceria 

com a Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça 
Federal de São Paulo (Cepema) para dar continuidade ao 
Programa Prestadores de Serviços Gratuitos à Comunidade.

Desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Educação, 
por meio da FDE, e o Poder Judiciário do Estado de São 
Paulo, o programa já atendeu, desde 1989, 13 mil cidadãos 
que cometeram delitos leves.

O programa tem o objetivo de promover a reintegração social 
do sentenciado primário de bons antecedentes em uma ação 
colaborativa com o Poder Judiciário. As pessoas favorecidas 
são encaminhadas a escolas estaduais da capital e da Gran-
de São Paulo para a prestação gratuita de serviços.

Pode ser bene� ciado com o programa quem comete delitos 
leves ou crimes de menor potencial ofensivo à comunidade, 
como omissão de socorro, desacato, dirigir embriagado, de-
sobediência, estelionato, entre outros.

Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral e 
cobertura de quadra

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 53 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de abril. O investimento destinado pela Se-
cretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 9,7 milhões.

Desse total, 52 foram obras de serviços de manutenção e 
reformas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição 
de piso e cobertura, entre outros), das quais oito referem-se 
a melhorias em cozinha. Também foi realizada uma cobertura 
de quadra de esporte.

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 in-
dispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 

Atualmente, 302 obras estão sendo executadas pela Funda-
ção, no valor de R$ 246,60 milhões.

- Con� ra  no endereço http://� le.fde.sp.gov.br/portalfde/ar-
quivo/obras%20conclu%C3%ADdas%20abril%202016.pdf a 
relação de obras concluídas pela FDE no mês de abril.

As intervenções referem-se a reformas em unidades escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) as-
sinou contratos para a realização de 59 obras escolares pelo 
Estado de São Paulo no mês de abril. As intervenções serão 

viabilizadas com recursos de R$ 7,16 milhões, repassados 
pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas são de reformas em geral. As interven-
ções representam 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.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações fí-
sicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito indis-
pensável para o desenvolvimento das ações educativas. Atu-
almente, 302 obras estão sendo executadas pela Fundação 
no valor de R$ 246,60 milhões.

- Con� ra no endereço http://� le.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20contratadas%20abril%202016.pdf a relação de obras 
contratadas pela FDE em abril.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br
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