
Ano II · Número 42 · Março 2017BOLETIM FDE

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

BOLETIM FDE é uma publicação quinzenal produzida pela SAI – Supervisão de Assuntos Institucionais 

Avenida São Luís, 99 – República – São Paulo – SP – CEP 01046-001. Contato: cci@fde.sp.gov.br

Dia de anúncio do Bolsa Universidade 2017

Escola da Família abre inscrições para mais de 3,7 mil vagas do Bolsa Universidade

Data da notícia: 06/03/2017

O cadastro deve ser feito entre 6 e 15 de março no site da FDE

Estão abertas, a partir do dia 6 de março, as inscrições para 
estudantes universitários interessados em atuar no Programa 
Escola da Família, conhecido por oferecer atividades gratui-
tas a alunos e comunidades aos fins de semana em aproxi-
madamente 2,3 mil escolas. O prazo de inscrição segue até 
o dia 15 de março.

O governador Geraldo Alckmin deu a notícia de abertura das 
inscrições do Bolsa Universidade dia 4 de março na Escola Es-
tadual Ítalo Betarello, na zona norte da capital. A unidade esco-
lar recebeu certificado pelo primeiro lugar no Idesp (Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) das 
escolas da capital. Também estiveram presentes o secretário 

da Educação, José Renato Nalini, e o presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury.

Para concorrer a uma das mais de 3,7 mil vagas do Bolsa 
Universidade, o candidato deve, além de se cadastrar no site 
da FDE, preencher alguns requisitos: estar regularmente ma-
triculado em um curso de graduação de uma das instituições 
de ensino superior conveniadas; não ser beneficiário de bol-
sa de estudos ou financiamento; e ter disponibilidade para 
cumprir a carga de oito horas no sábado ou domingo.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu cur-
so – a Secretaria da Educação arca com 50% do valor da 
mensalidade, com teto de R$ 500, e a instituição de ensino 
completa o restante do valor da mensalidade. Em contrapar-
tida, o candidato irá atuar como educador universitário em 
uma escola participante do Programa Escola da Família. A 
previsão é de que os bolsistas selecionados iniciem suas ati-
vidades nas escolas no dia 1º de abril.

Bolsa Universidade

O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições 
de ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários 
é realizado através da FDE. Para mais informações sobre o 
cronograma de inscrição de novos bolsistas, clique no link: 
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/default.html

Foram realizadas reformas em geral, acessibilidade e cons-
trução de escolas

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) con-
cluiu 37 obras escolares em todo o Estado de São Paulo no úl-
timo mês de fevereiro. O investimento destinado pela Secreta-
ria da Educação para essas melhorias foi de R$ 10,6 milhões.

Do total, 32 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e co-
bertura, entre outros). Além disso, foram realizadas três obras 
de acessibilidade.

Também foi concluída a construção de dois prédios escolares, 
um na capital e outro no município de São Carlos. As unidades 
escolares têm capacidade para receber mais de 2 mil alunos. 
Todas as novas unidades da rede estadual de ensino constru-
ídas pela FDE atendem aos requisitos de acessibilidade.

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, o que é indis-
pensável para o desenvolvimento das ações educativas. Atu-
almente, 279 obras estão sendo executadas pela Fundação 
no valor de R$ 146,83 milhões.

Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20concluidas%20fevereiro%202017.pdf a relação de 
obras concluídas pela FDE no mês de fevereiro.

FDE conclui 37 obras no valor de R$ 10,6 milhões em fevereiro

Data da notícia: 10/03/2017
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Acesso é realizado por meio de cadastro

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ofe-
rece, a partir do dia 2 de março, novos produtos técnicos. 
Além dos catálogos técnicos, listagem de preços e tabela de 
honorários, estão disponíveis consulta à listagem de insumos 
e consulta à listagem de preços com índices trabalhistas e 
tributários ajustáveis, o que possibilita recalcular o preço de 
um serviço e confrontá-lo com o preço da FDE, entre outras 
alternativas.

Também estão disponibilizados, na página de consulta aos 
catálogos técnicos, as famílias, templates e manuais relacio-
nados ao BIM (Building Information Modeling). Essa metodo-
logia permite aos gestores da construção e da edificação es-
colar ter maior controle e precisão durante as fases de projeto, 
na execução da obra, e ao longo da vida útil da edificação.

Os produtos técnicos são produzidos a partir de todo o co-
nhecimento que a Fundação adquiriu em arquitetura, cons-

trução e mobiliário escolar. São consultados por estudantes, 
escritórios de arquitetura e construtoras para realizar suas 
obras e intervenções de acordo com as normas e especifica-
ções técnicas exigidas e com a legislação vigente.

O acesso aos produtos técnicos é realizado por meio de ca-
dastro no portal da FDE, via inscrição gratuita e por assinatu-
ra. Para se cadastrar clique no link: https://produtostecnicos.
fde.sp.gov.br/Login.aspx

FDE disponibiliza novos produtos técnicos em março

Data da notícia: 02/03/2017

EE Professora Dinah Lucia Balestrero - Brotas
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