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32ª Bienal de São Paulo - Obras de Antonio Malta Campos

Visitas ocorreram de 13 de setembro a 30 de outubro de 2016

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), por 
meio do Departamento de Educação e Cultura, operacionali-
zou a visita de aproximadamente 10 mil alunos da rede públi-

FDE operacionaliza visitas à 32ª Bienal de São Paulo

Data da notícia: 14/12/2016

ca estadual de ensino e participantes do Programa Escola da 
Família à 32ª Bienal de São Paulo – Incerteza Viva. As visitas, 
realizadas em parceria com o CTRAN - Centro de Transpor-
tes da Secretaria da Educação (SEE), ocorreram no período 
de 13 de setembro a 30 de outubro de 2016.

Entre as ações que a FDE realizou, destacam-se: agendamen-
to e discussão de roteiros das visitas junto à Bienal; interface 
com o CTRAN e Diretorias de Ensino; acompanhamento das 
visitas, elaboração do instrumento de avaliação e tabulação 
de dados junto cam a Gaive – Gerência de Avaliação e Indica-
dores Educacionais.

Incerteza Viva

Sob o título Incerteza Viva, a 32ª Bienal de São Paulo procu-
rou refletir sobre as atuais condições da vida e as estratégias 
oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar 
incertezas. A exposição aconteceu de 7 de setembro a 11 de 
dezembro de 2016, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque 
Ibirapuera, e reuniu 81 artistas e coletivos.

Termo de colaboração para o Projeto Bolsa Universidade pode 
ser firmado até 7 de dezembro

As instituições de ensino superior do Estado de São Paulo po-
dem participar do Projeto Bolsa Universidade, do Programa 
Escola da Família. Esse programa é uma iniciativa que possi-
bilita a abertura das escolas públicas estaduais aos finais de 
semana, a fim de atrair os jovens e suas famílias para um espa-
ço voltado à prática da cidadania, promovendo a convivência 
e fortalecendo a integração entre a escola e a comunidade.

O Projeto Bolsa Universidade viabiliza o custeio de bolsas 
integrais de estudo para os universitários classificados, de 
acordo com o regulamento, para atuar como educadores uni-
versitários nas escolas abertas aos fins de semana. O termo 
de colaboração das faculdades e universidades interessadas 
pode ser firmado até 7 de dezembro com a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação.

Instituições de ensino podem consolidar parceria com o Programa Escola da Família

Data da notícia: 06/12/2016

Confira o chamamento público do Programa pelo link http://
file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20concluidas%20
novembro%202016.pdf 

A Secretaria da Educação custeará até 50% do valor das 
mensalidades para os cursos de graduação, licenciatura, ba-
charelado e tecnológico (respeitado o teto de R$ 500,00). As 
instituições de ensino deverão complementar os valores das 
respectivas mensalidades, de forma a garantir a bolsa inte-
gral aos universitários participantes do Projeto.

O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições 
de ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários, 
que atualmente conta com mais de 10 mil beneficiados, é 
realizado por intermédio da FDE.

Com informações do portal da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo

Fo
to

: ©
 P

ed
ro

 Iv
o 

Tr
as

fe
re

tt
i /

 F
un

d
aç

ão
 B

ie
na

l d
e 

S
ão

 P
au

lo
 

Fo
to

: ©
 L

eo
 E

lo
y/

 E
st

úd
io

 G
ar

ag
em

/ 
Fu

nd
aç

ão
 B

ie
na

l d
e 

S
ão

 P
au

lo

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

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 30 obras escolares em todo o Estado de São Paulo 
no último mês de novembro. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação para essas melhorias foi de R$ 6,26 
milhões.

Do total, 28 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e co-
bertura, entre outros), sendo que uma diz respeito a melho-
rias em cozinha. Além disso, também foram realizadas uma 
cobertura de quadra e uma obra de acessibilidade.

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. 

FDE conclui 30 obras no valor de R$ 6,26 milhões em novembro

Data da notícia: 09/12/2016

Atualmente, 192 obras, no valor de R$ 149,1 milhões, estão 
sendo executadas pela Fundação.

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

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Arquivos/CHAMAMENTO_PUBLICO_2017.pdf
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Arquivos/CHAMAMENTO_PUBLICO_2017.pdf
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Arquivos/CHAMAMENTO_PUBLICO_2017.pdf
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20concluidas%20novembro%202016.pdf

