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Foram realizados serviços de manutenção, reformas em geral 

e obras de acessibilidade

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 45 obras escolares em todo o Estado de São Pau-
lo no último mês de setembro. O investimento destinado 
pela Secretaria da Educação para essas melhorias foi de 
R$ 6,19 milhões.

Do total, foram executados 42 serviços de manutenção e re-
formas em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição 
de piso e cobertura, entre outros), sendo que um deles diz 
respeito a melhorias em cozinha. Também houve três obras 

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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FDE conclui 45 obras no valor de R$ 6,19 milhões em setembro

Data da notícia: 19/10/2016

de acessibilidade para deficientes ou pessoas com mobili-
dade reduzida.

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, 218 obras estão sendo executadas pela Fundação 
no valor de R$ 179,21 milhões.

Confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de 
setembro pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20conclu%C3%ADdas%20setembro%202016.pdf.

Filme discute temas como a parentalidade, a adoção e as di-
ferentes configurações familiares

No dia 17 de outubro, uma videoconferência foi realizada para 
apresentar proposta de atividades para as escolas participan-
tes do Programa Escola da Família. O objetivo do evento foi 
oferecer sugestões de atividades para serem realizadas com a 
comunidade das unidades escolares do programa e promover 
um bate-papo sobre o documentário “O Começo da Vida”.

Dirigido por Estela Renner, o filme mostra a importância dos 
primeiros anos de vida na formação de cada pessoa, tema 
pertinente aos educadores e também aos que se interessam 
pelo assunto. O documentário estreou em maio de 2016, em 
grande circuito nacional.

Além disso, o documentário, produzido por Maria Farinha Fil-
mes, foi exibido para os professores pela plataforma Video-
camp em diversas escolas da rede estadual. “O Começo da 
Vida” traz à tona a importância das relações nos primeiros 
anos de vida de uma criança e aponta como o afeto e o vín-
culo são fundamentais para seu desenvolvimento. O filme co-
loca luz também em questões atuais, como a parentalidade, 

a participação dos homens nas relações com as crianças, a 
adoção e as diferentes configurações familiares.

Os videoconferencistas foram Ana Maria Stuginski, coorde-
nadora do Escola da Família na FDE, Devanil Tozzi, geren-
te de Educação e Cultura na Fundação, além de Guilherme 
Perisse e Severino Antônio, ambos do Instituto Alana. A vi-
deoconferência faz parte da agenda de eventos da Rede do 
Saber, que desde 2009 integra a Escola de Formação e Aper-
feiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAP).

Videoconferência sobre documentário “O Começo da Vida” é apresentada a educadores
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Metodologia garante maior precisão durante as fases de pro-
jeto, na execução da obra e ao longo da vida útil da edificação

A Concremat Engenharia realizou, no dia 18 de outubro, um 
workshop sobre o BIM (Building Information Modeling) no 
auditório da FDE. O público-alvo do evento foi formado por 
gerentes e coordenadores de projetos e obras. O objetivo 
do workshop foi apresentar uma gama de decisões e lições 
aprendidas e utilizadas pelas empresas Concremat com a 
metodologia BIM em seus trabalhos na cadeia da constru-
ção civil.

A FDE também vem se preparando para implantar o BIM. 
Entre suas ações do ano, destacam-se: audiência pública 
sobre a implantação do BIM, em 14 de junho; criação de 
grupo de trabalho para implantação do BIM, em 18 de julho; 
participação no Inovaday Especial sobre BIM, em 2 de se-
tembro; e participação no 7º Seminário Internacional de BIM 
da Sinduscon-SP, no dia 26 de outubro.

BIM

A metodologia BIM, cujo significado é “Modelagem da Infor-
mação da Construção”, permite aos gestores da construção 
e da edificação escolar maior controle e precisão durante as 

fases de projeto, na execução da obra e ao longo da vida útil 
da edificação.

Benefícios

São vantagens do BIM: transparência nos procedimentos; 
processos mais eficazes e produtivos; introdução de novas 
ferramentas de verificação, simulação e avaliação; elimina-
ção de incompatibilidades e retrabalhos; obtenção de or-
çamentos mais precisos; diminuição do impacto ambiental. 
Portanto, pode-se utilizar o BIM em todas as fases da vida 
útil de um empreendimento.

Concremat realiza workshop sobre BIM na FDE
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