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Municípios do interior do Estado ganham unidades do Programa Creche Escola

Data da notícia: 04/07/2016

Com investimentos de R$ 14,8 milhões, os prédios de educa-
ção infantil têm capacidade para 1,3 mil crianças

Mais unidades do Programa Creche Escola foram oficial-
mente inauguradas com a presença do governador Geraldo 
Alckmin ou do secretário da Educação José Renato Nalini 
no Estado de São Paulo nos meses de maio e junho. Os mu-
nicípios contemplados com as creches foram Adolfo, Boitu-
va, Itaju, Itapira, Lins, Paranapuã, Presidente Alves, Pereiras 
e Votuporanga. Juntos, os prédios de educação infantil têm 
capacidade de atender até 1.310 crianças de zero a cinco 
anos de idade.

Com investimento destinado à construção e ao mobiliário de 
R$ 14,8 milhões, as unidades contam com salas pedagógi-
cas, berçário, fraldário, lactário, secretaria, refeitório, banhei-
ros e área de serviço. Além disso, os espaços físicos respei-
tam as normas de segurança e de acessibilidade.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) par-
ticipa 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 acompa-

nhamento das obras e a realização de vistorias mensais para 
garantir o cumprimento do cronograma previsto. Até mesmo 
a confecção das placas de inauguração das creches é in-
cumbência da FDE.

Convênios

A Secretaria da Educação repassa os valores financeiros das 
unidades a serem construídas. Já as prefeituras, em con-
trapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e 
conduzir os serviços contratados.

Escola da Família encerra semestre com 960 mil atividades gratuitas

Data da notícia: 07/07/2016

Programa, coordenado pela Secretaria da Educação em par-

ceria com a FDE, retoma ações no próximo dia 23 de julho

O Programa Escola da Família encerrou as ações do primeiro 
semestre do ano com a realização de 960 mil atividades e 
mais de 17,5 milhões de participações. O programa aconte-
ce em mais de duas mil unidades escolares da capital e do 
interior, sempre aos sábados e domingos. Nos encontros, as 
escolas oferecem uma série de oficinas gratuitas a crianças, 
adultos e idosos. A pausa vai até 23 de julho.

Para manter a grande rede de atividades promovida por esse 
Programa, coordenado pela Secretaria da Educação em par-
ceria com a FDE, alunos da rede estadual de ensino contam 
com a colaboração de voluntários. Figuras importantes na 
mediação entre escola e comunidade, os “parceiros da edu-
cação” atuam no planejamento e promoção de ações gra-
tuitas de esporte, cultura, lazer, saúde e trabalho. Todos são 
supervisionados pelos vice-diretores e professores coorde-
nadores das diretorias.

Seja um voluntário

Para ser voluntário, basta fazer um cadastro nas próprias 
escolas. É necessário o preenchimento de uma ficha com 
nome, RG e CPF e a apresentação de um projeto que queira 
realizar na unidade. Todo plano de atividades deve ser feito 
de acordo com as habilidades e competências do voluntário 
e as necessidades da própria unidade escolar.

- Clique em http://www.educacao.sp.gov.br/escoladafamilia/
escolas/perto-de-voce e encontre a Escola da Família mais 
próxima.

Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

FDE conclui 34 obras no valor de R$ 13,32 milhões em junho

Data da notícia: 12/07/2016

Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral, 
obras de acessibilidade e construção de nova escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 34 obras escolares em todo o Estado de São 
Paulo no último mês de junho. O investimento destinado 
pela Secretaria da Educação para essas melhorias foi de 
R$ 13,32 milhões.

Do total, 29 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e co-
bertura, entre outros), sendo um deles de melhorias em cozi-
nha. Também houve quatro obras de acessibilidade.

No que se refere a obras novas, foi concluída a Escola Esta-
dual Jardim Santa Cruz, localizada em Mogi Guaçu e perten-
cente à Diretoria de Ensino de Mogi Mirim. A construção do 
prédio escolar proporcionou a criação de 1.260 vagas à rede 
pública estadual de ensino.

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, 330 obras estão sendo executadas pela Fundação, 
no valor de R$ 212,28 milhões.

- Confira em http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20concluidas%20junho%202016.pdf a relação de 
obras concluídas pela FDE no mês de junho.

Creche Escola - EMEI Prof. Ismael Castro de Araújo, Lins.

FDE assina contratos para execução de 163 obras no valor de R$ 21,86 milhões em junho

Data da notícia: 15/07/2016

As intervenções dizem respeito a reformas em unidades 
escolares

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) as-
sinou contratos para a realização de 163 obras escolares no 
Estado de São Paulo no mês de junho. As intervenções serão 
viabilizadas com recursos de R$ 21,86 milhões repassados 
pela Secretaria da Educação.

As obras contratadas referem-se a reformas em geral. As in-
tervenções são para melhoria ou manutenção corretiva em 
prédios escolares ou administrativos. Em alguns casos são 
usados os atendimentos móveis das Diretorias de Ensino 
para a execução de pequenos melhoramentos ou reparos. 

Também foi contratada a conclusão da obra de ampliação 
da Escola Estadual Professora Benedicta de Salles Pimentel 
Wutke, de Campinas.

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, 330 obras estão sendo executadas pela Fundação 
no valor de R$ 212,28 milhões.

- Confira em http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20contratadas%20-%20junho%202016.pdf a relação 
de obras contratadas pela FDE em junho.

EE Jardim Santa Cruz, Mogi Guaçu.                                             

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br
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Creche Escola Bárbara Romano de Oliveira, Adolfo.


