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Instituição é parceira do Programa Escola da Família

Nos dias 15 e 16 de maio de 2017, a Fundação Otacílio Coser 
(FOCO), parceira do Programa Escola da Família, realizou a 
primeira oficina de comunicação de 2017 para representan-
tes das escolas parceiras do Programa Rede Escolaí. O even-
to foi destinado a 24 escolas de sete Diretorias Regionais de 
Ensino (Carapicuíba, Diadema, Itapevi, Leste 2, Leste 3, São 
Bernardo do Campo e Sul 1). Participaram 75 pessoas entre 
alunos e educadores.

A oficina de comunicação acontece, desde 2013, com o 
objetivo de capacitar e aperfeiçoar os participantes quanto 
ao uso de ferramentas de comunicação, para a divulgação 
dos trabalhos propostos pelo Rede Escolaí. Para mais infor-
mações acesse o site do programa: http://www.redeescolai.
com.br/.

Em 2017, a orientação para as escolas participantes é de po-
tencializarem o uso da tecnologia como grande aliada para 
melhorar o ambiente da escola. Além do desenvolvimento do 
protagonismo jovem, pela presença de representantes dos 
grêmios, o programa propõe também a participação ativa 
dos pais e voluntários, sendo que na maioria das escolas isso 
se dá por intermédio do Programa Escola da Família.

Rede Escolaí

Programa desenvolvido em escolas públicas com o objeti-
vo de mobilizar toda a comunidade educativa (professores, 
alunos, pais, diretores, voluntários) para que ela seja mais 
participativa e cidadã. O programa propõe um conjunto de 
atividades realizadas dentro e fora da escola, com o objetivo 
de dar subsídio para que as comunidades se fortaleçam e 
atuem em prol da melhoria da educação.

Fundação Otacílio Coser realiza primeira oficina de comunicação de 2017

Data da notícia: 24/05/2017

Ferramenta está disponível desde o dia 17 de maio

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) lança 
mais um produto técnico: o orçamento virtual. Com essa nova 
ferramenta, disponível desde o dia 17 de maio, é possível cal-
cular orçamento, compará-lo preço a preço por item de servi-
ço, visualizar a variação entre preços, fazer o comparativo com 
o orçamento geral da FDE, entre outras ações.

Em março, além dos catálogos técnicos, listagem de preços 
e tabela de honorários, a Fundação passou a oferecer con-
sulta à listagem de insumos e consulta à listagem de preços 
com índices trabalhistas e tributários ajustáveis, o que possi-
bilita recalcular o preço de um serviço e confrontá-lo com o 
preço da FDE. Também estão disponibilizados, na página de 

consulta aos catálogos técnicos, as famílias, templates e ma-
nuais relacionados ao BIM (Building Information Modeling).

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.

Para acessar o orçamento virtual da FDE é necessário ca-
dastro. Essa nova ferramenta de cálculos orçamentários faz 
parte do pacote de produtos técnicos, sem custo adicional 
aos seus assinantes. Para se cadastrar acesse o link https://
produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Login.aspx.

Orçamento virtual é o mais novo produto técnico da FDE

Data da notícia: 18/05/2017
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Foram realizadas reformas em geral e acessibilidade em uni-
dades escolares, além dos últimos reparos da construção 
de escola

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 41 obras escolares em todo o Estado no último 
mês de abril. O investimento destinado pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo para essas melhorias foi 
de R$ 10 milhões.

Do total, 38 referem-se a serviços de manutenção e reformas 
em geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso 
e cobertura, entre outros). Além disso, foram realizadas duas 
obras de acessibilidade.

Também foram concluídos os últimos reparos da construção 
da EE Professor João Teixeira Sampaio, no município de Pe-
nápolis. A unidade escolar, além de atender aos requisitos de 
acessibilidade, conta com aproveitamento e reuso de águas 
pluviais e aquecimento solar da água.

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, 385 obras estão sendo executadas 
pela Fundação no valor de R$ 142,14 milhões.

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

FDE conclui 41 obras no valor de R$ 10 milhões em abril

Data da notícia: 16/05/2017

EE Professor João Teixeira Sampaio - Penápolis
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Participantes da oficina de comunicação da Fundação Otacílio Coser
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