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Atividades do Programa Escola da Família na EE Ítalo Betarello, na zona norte da capital

Escola da Família completa 14 anos
Data da notícia: 24/08/2017
Presente em mais de 2 mil escolas, programa promove integração entre escola e comunidade
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O Programa Escola da Família, que abre mais de 2 mil escolas da rede estadual de ensino à comunidade nos finais
de semana para a prática de esporte, cursos, atividades e
oficinas, completou 14 anos no dia 23 de agosto. Criado para

promover a integração entre escola e comunidade, já realizou
mais de 44 milhões de atividades, divididas nos eixos trabalho, esporte, saúde e cultura.
Desde 2003, mais de 150 mil estudantes foram beneficiados
com bolsas de estudo enquanto atuaram no programa como
educadores universitários. Além disso, quase 240 mil voluntários já deixaram sua marca no programa durante sua trajetória. Só em 2017 foram mais de 10 mil.
Menos violência
A participação das famílias e da comunidade, incentivada
pelo programa – coordenado pela Secretaria da Educação
em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) – trouxe um dado positivo: houve 30% menos casos de violência nas mais de 2 mil escolas públicas
estaduais onde o Escola da Família está presente.

Creche é entregue em Taubaté
Data da notícia: 21/08/2017
Foi investido mais de R$ 1,6 milhão na construção da unidade
com capacidade para 130 crianças

ras, em contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a
licitação e conduzir os serviços contratados.

O governador Geraldo Alckmin entregou, na última sexta-feira, dia 18, mais uma unidade do Programa Creche Escola
no município de Taubaté. Também participaram da cerimônia
de descerramento da placa de inauguração o presidente da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João
Cury Neto, e a dirigente de ensino da região da Taubaté, Irani
Auxiliadora Alves da Silva. A construção do equipamento foi
possível graças à parceria entre a Secretaria do Estado e a
prefeitura local.

Desde a sua implantação, em 2011, foram concluídas 259 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 279 estão
em execução. Na região de Taubaté, outras duas unidades
estão sendo construídas, com a previsão de 260 novas vagas.

A construção da Escola Municipal de Educação Infantil Pastor José Ezequiel da Silva é resultado de um investimento
de mais de R$ 1,6 milhão. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório,
banheiros e área de serviço, podendo atender 130 crianças
de 0 a 3 anos. O local também respeita todas as normas de
segurança e de acessibilidade.

Ensinos Fundamental e Médio
Além da atenção especial à Educação Infantil, na região de
Taubaté a rede de ensino conta com 45 escolas e cerca de
19 mil alunos nos ensinos Fundamental e Médio. Entre as 45
unidades, oito adotam o modelo de tempo integral e oferecem uma grade horária superior a sete horas por dia. Conta,
ainda, com um Centro de Estudos de Línguas (CEL), com
aulas gratuitas de idiomas.
Com informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo

Convênio
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A FDE participa do Programa Creche Escola, realizado por
meio de convênios entre o Governo do Estado e as prefeituras, com diversas atividades que vão desde a concepção e
o projeto das unidades de Educação Infantil 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 prefeitu-

Encontro de formação do projeto de educação financeira da Vila Sésamo é realizado
em agosto
Data da notícia: 17/08/2017
Evento é realizado em parceria com o Programa Escola da
Família
O 4º encontro da edição de 2017 do projeto “Sonhar, Planejar,
Alcançar: Fortalecimento Financeiro para Famílias” foi realizado no dia 4 de agosto no auditório da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Com o tema “Alcançar”,
foi discutido com os participantes como administrar dinheiro
e recursos pensando de forma crítica, flexível e criativa.
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O encontro, organizado pela equipe da FDE que trabalha
com o Programa Escola da Família (PEF), foi destinado a pro-

fessores coordenadores, vice-diretores do PEF e professores
do Ensino Fundamental (ciclo I). Participaram educadores de
quatro Diretorias Regionais de Ensino: Centro, Centro-Oeste,
Leste 3 e Norte 2. O tema do evento foi trabalhado durante as
seguintes atividades: acolhimento, roda de conversa, exposição dialogada, atividades em grupo e avaliação do encontro.
O projeto, que vem acompanhado de material pedagógico
próprio, tem como finalidade disseminar conceitos de educação financeira para crianças. Para isso, tópicos como
economia, consumo consciente, poupança, partilha, troca e
doação são abordados.
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 Financeira – que é quem empresta a metodologia e cuida da
logística dos materiais que chegam às escolas –, a Metlife
Foundation e a TV Cultura. A parceria com a DSOP existe há
três anos e beneficia 1.170 alunos do ciclo I do Ensino Fundamental e suas famílias.

FDE lança portal de transparência
Data da notícia: 24/08/2017

Está no ar o Portal Fundação Aberta. Lançado em junho, o site
foi criado para promover a transparência na gestão pública,
prestando contas à população de todos os recursos disponibilizados para a execução dos serviços da FDE nas diversas instâncias do Governo: Órgãos Centrais da Secretaria Estadual
da Educação (SEE), Diretorias de Ensino (DEs) e escolas estaduais (EEs), bem como a outros setores vinculados ao Estado.

Para solicitar informações e documentos não disponíveis
no Portal Fundação Aberta é possível acessar o Serviço de
Informações ao Cidadão – SIC. Para saber mais sobre o portal
de transparência da FDE acesse http://fundacaoaberta.fde.
sp.gov.br/.

No intuito de agilizar o acesso à informação e sanar dúvidas
de forma rápida, o Fundação Aberta conta, também, com a
sessão “Perguntas Frequentes”, que proporciona fácil acesso aos questionamentos mais comuns recebidos pela Fundação. Todas as informações disponibilizadas serão atualizadas
periodicamente.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Site visa prestar contas à população de todos os recursos
disponibilizados para a execução dos serviços da FDE nas
diversas instâncias do Governo

