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Creche Escola Professora Doracina Assis Pereira – Monte Mor

Creche é inaugurada em Monte Mor
Data da notícia: 17/02/2017
Foto: Rafael Gobbo / FDE

Com investimento de R$ 1,78 milhão para construção e
aquisição de mobiliário, serão beneficiadas até 130 crianças
no município
O município de Monte Mor agora pode contar com mais
130 vagas para atender crianças que estão em idade de frequentar a educação infantil. No dia 14 de fevereiro, a Creche
Escola Professora Doracina Assis Pereira foi inaugurada no
município. Foi investido R$ 1,78 milhão para construção e
aquisição de mobiliário.
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Participaram da cerimônia de inauguração o secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, o presidente da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury, o prefeito da cidade, Thiago Giatti Assis, vereadores, entre outros.
Durante o evento, Cury falou sobre o compromisso dos órgãos
de governo em corresponder à confiança das mães que deixam seus filhos para serem cuidados e educados nas creches.
Já o secretário, ao falar das unidades do programa, foi enfático: “Não são creches depósito de crianças, são escolas.”

Todas as unidades de educação infantil construídas por meio
do Programa Creche Escola contam com sala pedagógica,
berçário, fraldário, lactário e refeitório, respeitando todas as
normas de segurança e acessibilidade. A creche recém-inaugurada é a primeira sustentável do município.
A FDE participa do programa – realizado por meio de convênios entre o Governo do Estado e as prefeituras –, com
atividades que vão desde a concepção e o projeto das unidades até o acompanhamento das obras com realização de
vistorias mensais.
Por meio do Creche Escola, a Secretaria da Educação repassa os valores financeiros das unidades a serem construídas. Já as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar
o terreno, realizar a licitação e conduzir os serviços contratados. Com o programa, o governo estadual espera expandir
o atendimento às famílias que precisam de creche, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

FDE assina contrato para reformar e acessibilizar escola estadual de Socorro
Data da notícia: 14/02/2017

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury, assinou contrato, no valor de R$ 1,1
milhão, referente à obra de acessibilidade e reforma da Escola
Estadual Narciso Pieroni, localizada no município de Socorro.
A cerimônia para celebrar a assinatura do contrato ocorreu no
dia 13 de fevereiro, na própria unidade escolar, com a presença de alunos, pais e integrantes da comunidade.
Compareceram ao evento o secretário da educação, José
Renato Nalini, o deputado estadual Edmir Chedid, o prefeito de Socorro, André Bozola, o prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Júnior, vereadores e integrantes do núcleo de
obras da Diretoria de Ensino.
A escola contará com uma série de serviços a serem realizados. Além da execução de acessibilidade conforme a NBR5090 e projeto elaborado pela FDE, haverá revisão do telhado,
reforma geral de sanitários, cozinha e despensa, recomposição
do sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA),
adequação e revisão das instalações elétricas, entre outros.
A diretora da escola, Marisa Conceição Pieroni de Oliveira,
agradeceu a presença do secretário e do presidente da FDE.
“Em 40 anos na rede, nunca vi secretário ou representante da
FDE por aqui. Que vocês estejam mais presentes em nossas
vidas.” João Cury destacou que o papel da FDE é estar perto

da comunidade escolar. “Temos que fortalecer parcerias e tirar sonhos do papel.”
O prefeito de Socorro destacou a importância da unidade escolar para o município: “A escola faz parte da história da cidade
e do estado”. Edmir Chedid, por sua vez, enalteceu a escolha
de João Cury como novo presidente da FDE. “Você, Cury, na
FDE, vai fazer o trabalho que o secretário estava esperando.”
Acessibilidade
O deputado estadual também apontou para a relevância da
obra a ser realizada. “Quem tem problema de acessibilidade
vai ter a condição necessária para se locomover aqui na escola.” A dirigente Renata Cristina Angeliere Badialli, que esteve presente substituindo o dirigente de ensino Salim Andraus
Junior, enfatizou o valor da educação inclusiva para todos.
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O investimento para a obra é de R$ 1,1 milhão

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