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Escola Estadual Brasil – Limeira

Rede pública estadual ganha novas escolas de tempo integral
Data da notícia: 04/01/2017
Estado de SP possui mais de 500 unidades de ensino com
jornada ampliada
A rede estadual paulista terá mais 12 escolas de tempo integral em 2017. As novas unidades são de Ensino Médio (1ª a
3ª série) e se juntam às mais de 500 com jornada estendida
em todo o Estado.
Quando necessário, a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) realiza intervenções nas unidades escolares
para adaptá-las com a estrutura exigida para atender à modalidade de tempo integral. Desta forma, as escolas passam
por pequenas adequações, implantação de ambientes pedagógicos e laboratórios e reformas parciais.

Nas escolas de tempo integral, os estudantes se dividem
entre as disciplinas da Base Nacional Comum, disciplinas
eletivas, aulas experimentais, projeto de vida, clube juvenil
e tutoria. Também merece destaque a estrutura física (com
laboratórios e refeitórios) que essas escolas mantêm e são
determinantes no aprendizado dos estudantes.
Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

No modelo adotado pela Educação de São Paulo, os estudantes cumprem uma jornada superior a sete horas diárias
e os professores atuam em dedicação plena com direito à
remuneração de 75% sobre o salário-base. Clique no link
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1204.pdf e confira os municípios que serão contemplados com as novas unidades de tempo integral.

Escola Estadual Brasil – Limeira

Rede estadual recebe mais de R$ 34 milhões para manutenção de escolas
Data da notícia: 10/01/2017
Verba será destinada a pintura, troca e reparo de pisos, sistema
elétrico, entre outros

d’água, reparos na fiação elétrica e em revestimentos, troca
de vidros, janelas e esquadrias, entre outros.

Os alunos da rede estadual de ensino de São Paulo voltarão às
aulas em escolas renovadas. Neste ano, as mais de cinco mil
unidades da rede paulista receberão, juntas, R$ 34,7 milhões
para serviços de prevenção e reparos em prédios escolares.

Para intervenções de maior complexidade, que necessitam
do acompanhamento de laudos e engenheiros – como a
construção de quadras e ampliação de prédios –, a Diretoria
Regional de Ensino realiza um procedimento diferente, que
envolve uma autorização fornecida pela FDE.

Os recursos para manutenção escolar são transferidos para
as Associações de Pais e Mestres (APMs), por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). O valor
designado a cada unidade escolar é calculado a partir do número de alunos matriculados.
Com o repasse, as escolas poderão contratar e acompanhar serviços de pintura, troca de torneiras, limpeza da caixa

Além disso, as escolas são assistidas por unidades móveis
que atuam em serviços emergenciais (como quebra de telhas
após temporais, por exemplo). Os pedidos para solução dos
problemas mais simples das escolas são comunicados aos
núcleos de obras das Diretorias de Ensino.
Com informações do portal do Governo do Estado de São Paulo

FDE conclui 39 obras no valor de R$ 7,59 milhões em dezembro
Data da notícia: 12/01/2017
Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral e
acessibilidade
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu 39 obras escolares em todo o Estado de São Pau-

lo no último mês de dezembro. O investimento destinado
pela Secretaria da Educação para essas melhorias foi de
R$ 7,59 milhões.
Do total, 36 foram serviços de manutenção e reformas em
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e cobertura, entre outros). Além disso, também foram realizadas
três obras 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 indispensável para o desenvolvimento das ações educativas. Atualmente, 224 obras estão sendo executadas pela Fundação
no valor de R$ 155,43 milhões.

EE Professora Elza Facca Martins Bonilha –
Campo Limpo Paulista

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

Novo presidente da FDE
João Cury Neto, prefeito de Botucatu por dois mandatos, é o novo presidente da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE). Foi nomeado pelo governador Geraldo Alckmin para presidir a FDE por sua experiência em administração pública. Sua designação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 7 de janeiro de 2017.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br
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