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Escola Estadual Fazenda do Carmo III – São Paulo, Capital

Ação faz parte de uma campanha de prevenção ao vandalismo

Representantes da FDE visitaram, durante o mês de outu-
bro, os novos prédios das Escolas Estaduais Jardim Irene III 
e Fazenda do Carmo III com o intuito de verificar e assegurar 
as boas condições físicas das novas instalações dessas uni-
dades escolares.

Foram as primeiras de uma série de visitas que serão feitas 
em novos prédios escolares para acompanhar os níveis de 
integridade dos edifícios ao longo do tempo. Estão previstas 
visitas periódicas (a cada dois meses), quando serão elabo-
rados relatórios e documentação fotográfica. As próximas 
vistorias devem ocorrer em dezembro.

FDE visita escolas para assegurar conservação de novos prédios

Data da notícia: 28/11/2016

A Fundação planeja criar uma campanha de prevenção ao 
vandalismo. Além de acompanhar a conservação das esco-
las por meio de visitas, busca-se engajar as comunidades no 
entorno das escolas para que mantenham os novos prédios 
em boas condições de uso. As unidades escolares podem 
contar com ações dos programas Escola da Família, Preven-
ção Também se Ensina e Comunidade Presente para auxiliar 
nesse trabalho de conscientização.

Além disso, está em estudo a criação de uma publicação 
para orientar os diretores de escola no que avaliar e dar aten-
ção ao receber e inaugurar um novo prédio, levando em con-

ta questões de segurança, entre outros requisitos.

EE Jardim Irene III - Foto: Rafael Gobbo - FDE

Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral e 
substituição de prédios

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) con-
cluiu 26 obras escolares em todo o Estado de São Paulo no úl-
timo mês de outubro. O investimento destinado pela Secreta-
ria da Educação para essas melhorias foi de R$ 13,75 milhões.

Do total, 24 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e 
cobertura, entre outros). Além disso, houve a substituição 
dos prédios das Escolas Estaduais Fazenda do Carmo III e 
Jardim Irene III.

Vale destacar que os novos prédios atendem aos requisitos 
de acessibilidade, assim como todas as novas unidades da 
rede estadual de ensino construídas pela FDE, e conta com 
sistemas de aproveitamento e reuso de águas pluviais.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações 

FDE conclui 26 obras no valor de R$ 13,75 milhões em outubro

Data da notícia: 17/11/2016

físicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito in-
dispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 
Atualmente, 216 obras estão sendo executadas pela Funda-
ção no valor de R$ 178,63 milhões.

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

Mais de 500 escolas receberam um exemplar

Desde 2011, o Programa Escola da Família (PEF) vem desen-
volvendo parceria com a Fundación Mapfre na execução do 
projeto Viver com Saúde. Das 91 Diretorias de Ensino, cerca 
de um terço já participa do projeto e tem oportunidade de 
conhecer os benefícios de uma alimentação saudável, varia-
da e equilibrada, além de colaborar para o livro de culinária 
Histórias e Receitas.

A formação oferecida, tanto presencial quanto a distância, às 
coordenações locais do Programa Escola da Família, traz, a 
cada ano, conceitos mais atualizados que revitalizam o pro-
jeto, o que atrai mais público, incluindo crianças.

Durante o ano, professores do PEF criam oficinas lúdicas so-
bre alimentação mais saudável, promovem o resgate de his-
tórias familiares e salientam a importância da atividade física. 
As crianças participantes ajudam a selecionar a receita mais 
representativa de sua escola. A receita é previamente degus-

Livro de receitas é lançado em parceria com a Fundación Mapfre
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tada antes de publicada no livro Histórias e Receitas, editado 
pela Fundación Mapfre.

Assim, anualmente, um novo livro é lançado. A edição 2015, 
recém-saída do forno, foi encaminhada às escolas partici-
pantes. Nas unidades escolares, cada autor de receita re-
cebe um exemplar do livro. Mais de 500 exemplares foram 
distribuídos durante o mês de outubro.

Em 2015, participaram do projeto as Diretorias de Ensino das 
regiões de Adamantina, Americana, Apiaí, Assis, Botucatu, 
Caieiras, Carapicuíba, Centro, Diadema, Guarulhos Norte, 
Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapeva, Itapevi, Itaqua-
quecetuba, Mauá, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, San-
to Anastácio, Santo André, São Bernardo do Campo, Sul 3, 
Suzano e Tupã.

Para que você possa folhear e experimentar algumas recei-
tas, clique no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
Hist%C3%B3rias%20e%20Receitas%20-%202015.pdf.

O evento teve como público-alvo engenheiros, arquitetos, in-
corporadoras e construtoras, entre outros

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) par-
ticipou, no dia 26 de outubro, do 7º Seminário Internacional 
BIM, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). O evento teve 
como público-alvo engenheiros e arquitetos de empresas de 
projeto, incorporadoras, construtoras, fabricantes de mate-
riais, componentes e sistemas construtivos.

Com a visão de que a difusão do BIM na maioria dos paí-
ses pode ser impulsionada por seu uso em obras públicas, 
a segunda parte do evento foi focada na adoção do BIM por 
instituições públicas. Houve uma mesa-redonda em que fo-
ram apresentadas e debatidas as estratégias de empresas e 
órgãos públicos para a implantação do BIM (CPTM, Metrô-SP, 
FDE e CEF). Por isso, a Fundação foi representada por Ricardo 

FDE participa do 7º Seminário Internacional BIM do SindusCon-SP
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Esteves, Chefe do Departamento de Especificação Técnicas, 
que participou do painel sobre BIM em instituições governa-
mentais do Brasil e do exterior.

BIM

O BIM, que em português significa “Modelagem da Informa-
ção da Construção”, oferece aos gestores da construção e 
da edificação maior controle e precisão nas fases de projeto 
e execução da obra e ao longo da vida útil da edificação.

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 orça-
mentos mais precisos e diminuição do impacto ambiental. 
Desta forma, pode-se utilizar o BIM em todas as fases da 
vida útil de um empreendimento.

Cerca de 260 crianças serão beneficiadas no município com 
investimento de aproximadamente R$ 3,6 milhões para cons-
trução e aquisição de mobiliário

A cidade de Franca agora pode contar com mais 260 vagas para 
atender crianças em idade de frequentar a Educação Infantil. 
Com investimento aproximado de R$ 3,6 milhões para constru-
ção e aquisição de mobiliário, no mês de outubro foram inaugu-
radas duas unidades do Programa Creche Escola no município, 
cada uma com capacidade para acolher até 130 crianças.

Creches são inauguradas em Franca

Data da notícia: 03/11/2016

Todas as unidades de Educação Infantil construídas por meio 
do programa contam com sala pedagógica, berçário, fraldário, 
lactário e refeitório, respeitando todas as normas de seguran-
ça e acessibilidade. Além disso, possuem sistema de aque-
cimento solar que permite o uso de água quente na cozinha, 
no lactário e nas áreas de banho de crianças e funcionários.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
participa do Programa Creche Escola, realizado por meio de 
convênios entre o governo do Estado e as prefeituras, com 
atividades que vão desde a concepção e o projeto das uni-
dades até o acompanhamento das obras com realização de 
vistorias mensais.

Por meio desse programa, a Secretaria da Educação repassa 
os valores financeiros das unidades a serem construídas e 
as prefeituras, em contrapartida, apresentam o terreno, reali-
zam a licitação e conduzem os serviços contratados. Assim, 
o governo estadual espera expandir o atendimento às famí-
lias que precisam de creche, prioritariamente em localidades 
com maior vulnerabilidade social.

Foto: Prefeitura de Franca
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