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FDE assina contratos para execução de 98 obras no valor de R$ 14,44 milhões em março

Data da notícia: 06/04/2017

Prazo de inscrição vai até dia 11 de abril

O Programa Escola da Família está com inscrições abertas 
para alunos interessados em concorrer às vagas remanes�
centes do Programa Bolsa Universidade. O cadastro deve ser 
feito até 11 de abril no site da FDE. Podem participar estu�
dantes de cursos de graduação e licenciatura. Os aprovados 
têm 50% do valor da mensalidade custeados pelo governo 
paulista, até o limite de R$ 500,00.

Além de estar regularmente matriculado em uma instituição 
particular previamente conveniada à Secretaria da Educação, 
o candidato não pode ser beneficiário de outra bolsa de es�
tudos ou de financiamento e deve ter disponibilidade para 
cumprir a carga de 8 horas. Após o cadastro online, é preciso 

apresentar na Diretoria de Ensino os documentos exigidos 
no regulamento.

Os estudantes selecionados atuarão aos fins de semana (sá�
bado ou domingo) em uma das 2,3 mil unidades do Progra�
ma Escola da Família e serão responsáveis por organizar e 
executar atividades e oficinas a um público variado (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos). Além disso, são supervisio�
nados por professores e coordenadores do programa.

Os alunos classificados serão encaminhados a uma escola 
estadual de acordo com a pontuação, a quantidade de va�
gas disponíveis no curso de graduação e o número de vagas 
por regional. A lista de espera tem validade de 12 meses. 
A previsão é de que os bolsistas selecionados iniciem suas 
atividades nas escolas no dia 6 de maio.

Bolsa Universidade

O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições 
de ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários 
é realizado por meio 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 

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

Cadastro para vagas remanescentes do Bolsa Universidade está aberto

Data da notícia: 10/04/2017
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FDE disponibiliza pesquisa de satisfação do material escolar de 2017

Data da notícia: 03/04/2017

O prazo para preenchimento das pesquisas é de 3 a 20 de abril

Para o aprimoramento da ação anual de envio de material 
escolar, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE) coloca à disposição das unidades escolares as pes�
quisas abaixo, que deverão ser preenchidas de acordo com 
o nível de ensino.

• Pesquisa Kit Material Escolar 2017 – Ensino Fundamental I

• Pesquisa Kit Material Escolar 2017 – Ensino Fundamental II

• Pesquisa Kit Material Escolar 2017 – Ensino Médio

Os diretores e professores coordenadores das escolas têm o 
prazo de 3 a 20 de abril para preencher as pesquisas. Detalhe da capa de um dos cadernos do Kit Escolar 2017

Foram realizadas reformas em geral e obras de acessibilidade

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 62 obras escolares em todo o Estado de São Pau�
lo no último mês de fevereiro. O investimento destinado 
pela Secretaria da Educação para essas melhorias foi de 
R$ 5,46 milhões.

Do total, 59 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.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras, com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físi�
cas necessárias ao funcionamento da rede pública estadual 
de ensino. Atualmente, 325 obras estão sendo executadas 
pela Fundação no valor de R$ 152,86 milhões.

Confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de mar�
ço pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20
concluidas%20mar%C3%A7o%202017.pdf

FDE conclui 62 obras no valor de R$ 5,46 milhões em março

Data da notícia: 13/04/2017

Escola Estadual Prof. Julio Ascanio Mallet - Itápolis
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Atividade na Escola Estadual Ítalo Betarello – São Paulo, capital

As intervenções dizem respeito a reformas em geral

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) as�
sinou, no mês de março, contratos para a realização de 98 
obras escolares pelo Estado de São Paulo. As intervenções 
são viabilizadas com recursos de R$ 14,44 milhões, repassa�
dos pela Secretaria da Educação.

As obras assinadas dizem respeito a reformas nas escolas. 
São execuções, em geral, de melhorias ou manutenção cor�ão cor� cor�
retiva em prédios escolares ou da administração. Do total, 

onze unidades escolares serão reformadas para atender aos 
requisitos de segurança necessários para aquisição do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações físi�
cas necessárias ao funcionamento da rede pública estadual 
de ensino. Confira pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
arquivo/obras%20contratadas%20mar%C3%A7o%202017.
pdf a relação de obras de reforma contratadas pela Funda�
ção em março.


