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Cidade de Porangaba ganha unidade do Programa Creche Escola

Data da notícia: 22/08/2016

Atividades de comemoração foram planejadas em mais de 
duas mil escolas

O Programa Escola da Família completou 13 anos no dia 23 
de agosto. Para comemorar esse marco, diversas atividades 
foram programadas para o mês de agosto nas unidades da 
rede estadual participantes do programa.

Além disso, houve um ato solene na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo para homenagear o 13º aniversário 
do Programa Escola da Família. Entre os presentes, com-
pareceram o secretário da Educação, José Renato Nalini, o 
presidente da FDE, Antonio Henrique Filho, e a coordenado-
ra do programa na FDE, Ana Maria Stuginski.

Desde seu início, em 2003, o programa atingiu a marca de 
mais de 800 milhões de participações e mais de 40 milhões 
de atividades, oficinas e cursos realizados.

Atualmente, o Escola da Família está presente em 2.212 
escolas estaduais abertas aos finais de semana, além de 
contar com 150 instituições de ensino superior convenia-
das, 10.199 educadores universitários e 10.856 voluntários 
cadastrados.

Público-alvo do evento foi formado por professores mediado-
res, vice-diretores do Programa Escola da Família e professo-
res coordenadores

Nos dias 17, 18 e 19 de agosto, representantes do Depar-
tamento de Educação Preventiva da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE) ministraram orientação 
técnica sobre drogas e sexualidade na Diretoria de Ensino de 
Bauru. A orientação foi destinada a professores mediadores, 
vice-diretores do Programa Escola da Família e professores 
coordenadores.

Durante os três dias de evento houve, além da apresentação 
dos temas, oficinas, avaliações e dinâmicas. Vale destacar 
que todas as dinâmicas foram realizadas de acordo com os 
guias de orientação dos programas que integram o Departa-
mento de Educação Preventiva da FDE: Prevenção Também 
se Ensina e Comunidade Presente.

Programas

O objetivo do Programa Comunidade Presente é fortalecer 
permanentemente a ação preventiva de educadores e forne-
cer instrumentos para as escolas públicas paulistas promo-
verem a participação responsável da comunidade, utilizando 
a comunicação não violenta para o exercício dos direitos e 
deveres da cidadania. Portanto, incentiva a resolução pací-
fica de conflitos, a boa convivência e a integração entre as 
comunidades intra e extraescolar.

O Programa Prevenção Também se Ensina, por sua vez, 
tem como finalidade estabelecer na rede estadual de en-
sino uma educação preventiva e permanente, que propicie 
condições para a diminuição das vulnerabilidades de ado-
lescentes e jovens em relação às DST/HIV/AIDS, ao uso 
abusivo do álcool, tabaco e outras drogas, bem como da 
gravidez na adolescência.

Prédio tem capacidade para atender 150 crianças de até 5 anos

A cidade de Porangaba, na região de Sorocaba, acaba de 
ganhar uma nova unidade de Educação Infantil do Programa 
Creche Escola: A Creche Municipal João Guilherme Soares 
Bertin, inaugurada na primeira quinzena de agosto.

A creche possui sete salas pedagógicas, dois berçários com 
fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de 
serviço. A unidade tem capacidade para atender 150 estu-
dantes de até 5 anos. O local também respeita todas as nor-
mas de segurança e de acessibilidade.

No convênio, a Secretaria da Educação é responsável pelo re-
passe dos valores financeiros e do processo de acompanha-
mento das obras. Já as prefeituras, em contrapartida, devem 
apresentar o terreno, realizar a licitação e a condução dos 
serviços. Para construir a unidade, foi investido R$ 1,6 milhão.

Com o programa, o governo estadual espera expandir o 
atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente 

em localidades com maior vulnerabilidade social. Desde 
2011, o Governo de São Paulo já entregou 140 unidades 
do Programa Creche Escola, totalizando 18.200 vagas para 
crianças de até 5 anos de idade. Outras 373 estão em obras, 
que gerarão mais de 48 mil vagas.

Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Ato Solene na ALESP em homenagem aos 13 anos do Programa Escola da Família

Evento é realizado em parceria com o Programa Escola da 
Família

O 4º Encontro com Agentes de Engajamento Comunitário da 
edição de 2016 do projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar: For-
talecimento Financeiro para Famílias” foi realizado no dia 11 
de agosto. Com o tema “Alcançar”, foi discutido com os par-
ticipantes como administrar dinheiro e recursos pensando de 
forma crítica, flexível e criativa.

O encontro, organizado pela equipe da FDE que trabalha 
com o Programa Escola da Família (PEF), foi destinado a pro-

fessores coordenadores, vice-diretores do programa e pro-
fessores do Ensino Fundamental. A temática do evento foi 
apresentada durante as seguintes atividades: acolhimento, 
roda de conversa, exposição dialogada, atividades em grupo 
e avaliação do encontro.

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

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 Finan-
ceira, 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 e último encontro deste ano está 
agendado para o dia 8 de setembro.

Programa Escola da Família completa 13 anos

Data da notícia: 24/08/2016
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Ocorre 4º encontro do projeto de educação financeira da Vila Sésamo

Data da notícia: 16/08/2016
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Orientação técnica sobre drogas e sexualidade ocorre em Bauru

Data da notícia: 30/08/2016
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