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EE Caetano de Campos – São Paulo, capital

Governo do Estado investirá quase R$ 4 milhões em obras na Escola Estadual Caetano
de Campos
Data da notícia: 27/09/2017
Serão realizados restauro, reforma e obras de acessibilidade
na unidade
O secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, e o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury Neto, participaram na
terça-feira (26) da cerimônia de assinatura de autorização de
início de obras na EE Caetano de Campos, em São Paulo.
Também participaram do evento o gerente de obras da FDE,
Walter Haidar; o diretor do Núcleo de Obras da Diretoria de
Ensino – Região Centro, Dinael Aparecido Pena; a diretora da
escola, Ana Lúcia Nicolau; bem como alunos e representantes da comunidade escolar.

O projeto, elaborado pela equipe técnica da FDE, inclui o restauro do edifício escolar tombado (bloco A), do anexo norte
do edifício escolar (bloco B), da zeladoria e salas de educação artística (bloco C), do galpão (bloco D), da quadra coberta (bloco E), do edifício-sede do Teatro Lucas Prado Filho
(bloco F), além de muros, portões externos e áreas externas.
Também estão previstas reformas dos pisos externos danificados, da quadra de esportes externa, quadra interna, piso
da calçada externa e estrutura do pátio externo coberto. Os
investimentos incluem ainda a complementação da rede de
incêndio e obras de acessibilidade.
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O processo licitatório foi concluído e o contrato, assinado. A
Construtora Tecnibrás será responsável pela execução das
obras, com prazo de entrega de 210 dias para construção de
novos ambientes e 300 dias para adequação de ambientes e
restauro. O investimento total será de R$ 3.966.060,62.
A EE Caetano de Campos, que funciona no bairro da Consolação, região central de São Paulo, atende 273 alunos no Ensino Fundamental (anos finais), 1.073 alunos no Ensino Médio
e 401 alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Programa Creche Escola completa seis anos
Data da notícia: 25/09/2017
Desde 2011, já foram criadas aproximadamente 30 mil vagas
para crianças em todo o Estado de São Paulo
O Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação
Infantil (PAEM), instituído pelo governador Geraldo Alckmin
com o Decreto nº 57.367, comemora seis anos de existência no dia 26 de setembro. Também conhecido como Creche Escola, o programa tem por objetivo fortalecer o atendimento de crianças de 0 a 5 anos em todo o Estado de
São Paulo.
Todas as creches construídas por meio do programa contam
com sala pedagógica, berçário, fraldário, lactário e refeitório,
respeitando as normas de segurança e acessibilidade. Além
disso, possuem sistema de aquecimento solar, que permite
o uso de água quente na cozinha, no lactário e nas áreas de
banho de crianças e funcionários.
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A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) participa do Creche Escola – realizado por meio de convênios
entre o Governo do Estado e as prefeituras – com atividades
que vão desde a concepção e o projeto das unidades até o
acompanhamento das obras com a realização de vistorias
mensais. Todo o mobiliário é especificado pela FDE e encontra-se disponível para consulta no Catálogo de Mobiliário de
Educação Infantil no site da Fundação.

Creche Escola Bárbara Romano de Oliveira - Adolfo
Estudos Técnicos
A FDE é responsável pelos estudos técnicos e suas atribuições começam com a avaliação da viabilidade das obras de
construção. Considera-se para tal análise a possibilidade de
utilização dos terrenos oferecidos pelas prefeituras, levando
em conta suas condições físicas, o atendimento às legislações urbanísticas, às restrições ambientais e de garantia da
infraestrutura necessária, como acessos e serviços públicos
implantados (ruas abertas, iluminação pública, redes de energia e água).
Também são realizadas orientações às prefeituras para apresentação de documentos, fotos, declarações que comprovem o
atendimento às condições exigidas, além de negociações para
alterações dos terrenos ofertados e/ou do dimensionamento das
creches, quando necessário, análise dos levantamentos topográficos apresentados, assim como instruções para correções,
até suas aprovações.

Projetos
Em atendimento ao artigo 5º do Decreto Estadual nº 57.367,
a FDE contrata e fiscaliza os serviços de sondagem dos terrenos, elabora projeto executivo completo e parecer técnico
de fundações que, juntamente com o orçamento, são fornecidos aos municípios para a construção da creche escola.
O projeto executivo completo fornecido às prefeituras contém o detalhamento técnico da obra, do sistema construtivo à especificação dos materiais e equipamentos a serem
utilizados, contemplando as áreas de arquitetura, estrutura,
hidráulica, elétrica, da implantação no terreno, bem como
exigências do Corpo de Bombeiros relacionadas à prevenção
de combate a incêndio.
Após a aprovação do projeto executivo completo, junta-se
a ele o orçamento da obra e ambos subsidiam a licitação da
construção pelo município, conforme determinado pela legislação. Por ocasião da licitação e execução da obra pela
prefeitura, os técnicos de projeto da FDE fornecem os esclarecimentos técnicos necessários.
Depois da conclusão do projeto e do respectivo orçamento,
a Fundação aprova tecnicamente o convênio e fornece os
documentos técnicos necessários para que a Secretaria da
Educação formalize o convênio. Somente após a formalização do convênio a FDE disponibiliza os documentos e projetos para o município iniciar o processo de licitação da obra.
Acompanhamento das obras
A Fundação também tem papel no processo de acompanhamento da execução das obras de construção. Para isso,
apoia e orienta a equipe técnica da prefeitura na execução
da nova creche, seguindo os parâmetros estabelecidos nos
projetos executivos, bem como a observância dos pareceres
técnicos, sondagens, normas técnicas atualizadas e catálogos técnicos da Fundação.
Além disso, executa vistorias locais para verificar o andamento dos trabalhos; descreve no Livro de Ocorrências os apontamentos relevantes da obra; promove reuniões na prefeitura
para sanar dúvida e/ou informar alguma diretriz; aponta os
percentuais de execução física das obras para possibilitar os
repasses financeiros pela Secretaria da Educação às prefeituras; exige documentos pertinentes à execução e conclusão
da obra, como relatórios, pareceres, laudos e Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Convênios
Por meio do Programa Creche Escola, a Secretaria da Educação 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. Com o programa, o governo estadual espera
expandir o atendimento às famílias que precisam de creche,
prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade
social. Desde 2011, já foram criadas cerca de 30 mil vagas
para crianças de até 5 anos.

Educação atende mais de 60 mil alunos com deficiência
Data da notícia: 21/09/2017
Desde 2011, a FDE reformou 443 escolas para torná-las
acessíveis
Em 2005, a data 21 de setembro foi instituída como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A escolha se deu
pelo fato de ser, também, comemorado o Dia da Árvore, data
que simboliza o sentimento de renovação das reivindicações
em prol da cidadania, inclusão e participação.
A Educação de São Paulo acredita que, além de divulgar e
lutar pelas causas das pessoas com deficiência, oferecer melhor qualidade de vida é fundamental. A rede estadual paulista é pioneira na oferta de atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência.
Além das salas de recursos e instrumentos específicos para
atender melhor os alunos, os professores e demais profissionais que atuam na rede participam constantemente de
cursos de formação realizados pela Escola de Formação de
Professores Paulo Renato Costa Souza (Efap).

Desde 2011, a Secretaria da Educação, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), reformou
443 escolas para torná-las acessíveis. O número de alunos
público-alvo da Educação Especial da Secretaria da Educação de São Paulo é de 43.424 matriculados na rede regular. Além desses, 17.237 frequentam as Salas de Recursos
em contraturno escolar. São 114 os alunos que estudam em
classes regidas por professores especializados.
Para saber mais sobre a estrutura da Educação que garante o acesso à escola, a Efap preparou um infográfico. Também foi disponibilizado o acesso a um vídeo em que Eliane
Felippe, professora de Matemática da EE Teotônio Pereira,
ensina a linguagem de Libras aos seus alunos. Clique em
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.
aspx?tabid=4572&EntryId=4241 para conferir.
Com informações do portal da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo

FDE lança ARPs para aquisição de utensílios de cozinha, instrumentos musicais e
uniformes para fanfarras
Data da notícia: 22/09/2017

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
acaba de disponibilizar mais três Atas de Registro de Preços
(ARPs) para aquisição de itens importantes para o desenvolvimento de atividades em escolas de municípios paulistas.
Os novos processos são destinados à compra de utensílios
de cozinha, instrumentos musicais e uniformes para bandas
e fanfarras.
O prazo para os municípios solicitarem a participação nas
ARPs se encerra no dia 16 de outubro de 2017. Os ofícios
podem ser entregues pessoalmente na sede da FDE (Avenida São Luís, 99 – República – São Paulo/SP) ou enviados
por e-mail. Para mais informações, acesse o portal da FDE.
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Prazo para solicitar participação vai até dia 16 de outubro

Fanfarra da Fundhas (Fundação Hélio Augusto Souza)

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