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Em abril, o programa contou com mais de 251 mil atividades 
e quase 3 milhões de participações registradas 

O Programa Escola da Família (PEF) fecha o mês de abril 
com dados animadores quando se leva em consideração a 
presença, cada vez maior, da mulher em bancos escolares 
do ensino superior. Dos mais de 8,9 mil alunos beneficiados 
com o Bolsa Universidade, que atuam como educadores uni-
versitários aos fins de semana em escolas participantes do 
programa, 5,9 mil, ou seja, 66%, são mulheres.

Durante o mês de abril, o PEF realizou mais de 251 mil ativi-
dades. Presente em mais de 2,3 mil unidades escolares aber-
tas aos finais de semana, o programa conta com aproxima-
damente 9 mil educadores universitários e 11 mil voluntários 
cadastrados. Além disso, foram registradas quase 3 milhões 
de participações em abril.

No programa, a abertura das escolas garante um espaço pú-
blico que estimula a participação cidadã no desenvolvimento 
de atividades sociais, possibilita que a escola faça sua pró-
pria gestão e fomenta a presença de membros da comunida-
de na construção e condução do programa, aliando forças 
entre a sociedade civil e o Poder Público.

As atividades do Escola da Família são distribuídas nos eixos 
de esporte, cultura, trabalho e saúde. As ações conduzidas 
por educadores, universitários e voluntários incluem jogos 
esportivos, oficinas e cursos livres de música e beleza, além 
de orientações sobre saúde e bem-estar. Desde o começo 
do programa, em 2003, o Escola da Família já realizou mais 
de 43 milhões de atividades e registrou mais de 868 milhões 
de participações.

Mulheres são maioria dos educadores universitários do Escola da Família

Data da notícia: 09/05/2017

Parceria entre Programa Escola da Família, DSOP, TV Cultura, 
Vila Sésamo e MetLife leva educação financeira às escolas es-
taduais da capital 

Primeira ação de 2017 do projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar: 
Fortalecimento Financeiro para Famílias” foi realizada, no dia 
5 de maio, no auditório da FDE. O evento foi destinado a 
30 educadores, abrangendo quatro diretorias de ensino e 20 
escolas estaduais. Dentre eles, participaram diretores, pro-
fessores coordenadores e vice-diretores do Programa Escola 
da Família.

O primeiro encontro do ano é destinado à apresentação do 
projeto de educação financeira. Além disso, com o intuito 
de proporcionar às crianças e suas famílias noções de eco-
nomia e finanças, foram demonstrados recursos e técnicas 
aos educadores participantes para viabilizar sua atuação 
junto à comunidade.

A Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos, filiada 
à Vila Sésamo (Sesame Street), iniciou, em junho de 2015, a 
formação do projeto de educação financeira. Essa iniciativa 
é realizada em parceria com o Programa Escola da Família, a 
DSOP (Diagnosticar Sonhar Orçar Poupar) Educação Finan-
ceira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.

O projeto, que vem acompanhado de material pedagógico 
próprio, tem como finalidade disseminar conceitos de edu-
cação financeira para crianças de 3 a 6 anos de idade e suas 
famílias. Para isso, tópicos como consumo consciente, eco-
nomia, poupança e partilha são abordados.

Sonhar

O próximo encontro para a continuidade do projeto está agen-
dado para o dia 2 de junho. Na ocasião, pretende-se apresentar 
o tema “Sonhar” e discutir com os participantes como identifi-
car os sonhos individuais e coletivos, materiais e não materiais.

Ocorre 1º encontro da edição de 2017 do projeto de educação financeira da Vila Sésamo

Data da notícia: 11/05/2017
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Modalidade facilita a contratação de produtos e serviços 

De acordo com o  decreto estadual nº 62.517, http://
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/
decreto-62517-16.03.2017.html, de 16 de março de 2017, os 
municípios paulistas e entidades da administração indireta 
podem participar nos procedimentos do Sistema de Registro 
de Preços. Esse sistema permite a aquisição de bens e 
contratação de serviços, por meio de uma única licitação, na 
modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço.

Com base no decreto, as prefeituras que tiverem interesse 
podem aderir à Ata de Registros de Preço (ARP) de kit esco-
lar da FDE para o ano de 2018. Posteriormente, a Fundação 
realizará licitação na modalidade pregão eletrônico para re-
gistro de preços dos itens listados na ata.

A ARP contempla quatro tipos de kits: Kit 1 – Educação In-
fantil; Kit 2 – Ensino Fundamental I (anos iniciais); Kit 3 – En-
sino Fundamental II (anos finais); Kit 4 – Ensino Médio. Além 
disso, a entrega dos kits é realizada diretamente nas escolas 
do município que participarem da ata. A entrega na escola é 
uma facilidade que permite ao município não ter que pensar 
em fazer a distribuição ponto a ponto.

As prefeituras interessadas em aderir à ARP do kit de 
material escolar devem entrar em contato  pelo e-mail 
central_relacionamento@fde.sp.gov.br  até o dia 20 de 
maio. Precisarão enviar ofício solicitando a participação 
com o CNPJ, além de informar a quantidade de escolas do 
município e o número de alunos matriculados em cada um 
dos segmentos: educação infantil, ensino fundamental I (anos 
iniciais), ensino fundamental II (anos finais) e ensino médio.

Municípios podem aderir à Ata de Registo de Preço de kit escolar da FDE

Data da notícia: 05/05/2017

Serão investidos R$ 2,06 milhões para construção e aquisição 
de mobiliário 

Durante inauguração do Bom Prato em Taboão da Serra, 
no dia 2 de maio, o Governador Geraldo Alckmin anunciou 
a construção de uma nova creche para o município. Serão 
investidos R$ 1,87 milhão para a obra e mais 10% desse 
valor para aquisição de mobiliário, perfazendo um total de 

R$ 2,06 milhões. Na ocasião, o governador assinou docu-
mento que autoriza a construção da creche. O presidente 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
João Cury, também esteve presente no evento.

A unidade de educação infantil faz parte do Programa Cre-
che Escola, que por meio de convênios entre o Governo do 
Estado e as prefeituras, já entregou mais de duzentas cre-
ches em municípios paulistas. A creche será construída no 
bairro Jardim Saint Moritz e terá capacidade para atender até 
150 crianças.

A FDE participa do programa com diversas atividades que 
vão desde a elaboração do projeto das unidades até o 
acompanhamento das obras com a realização de vistorias 
mensais. A Secretaria da Educação, por sua vez, 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.

Governador anuncia construção de nova creche em Taboão da Serra

Data da notícia: 04/05/2017
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