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Creche Escola Lourdes Bortolone Merlo - Alto Alegre

Creches são inauguradas em municípios no interior do Estado
Data da notícia: 30/10/2017
Foram entregues unidades de Educação Infantil em Alto Alegre,
Óleo, Ouro Verde e Maracaí
O secretário da Educação, José Renato Nalini, entregou mais
quatro unidades do Programa Creche Escola nos dias 24 e 25
de outubro. Os municípios de Alto Alegre, Óleo, Ouro Verde e
Maracaí foram beneficiados com a inauguração de unidade de
Educação Infantil em cada um deles. As construções foram realizadas graças ao investimento do governo paulista, em parceria
com as prefeituras locais.
Todas as unidades estão equipadas com salas pedagógicas,
berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço, além de atender a normas de segurança e
de acessibilidade.
Em Ouro Verde, a Creche Escola Municipal Carrossel tem capacidade para receber diariamente até 70 crianças, e contou com
investimento de R$ 1,3 milhão do Governo do Estado. Em Maracaí, o investimento foi de R$ 1,6 milhão para a construção da
Creche Escola Eliana Goreti de Andrade, que tem capacidade
para receber até 130 alunos.

Com R$ 1,5 milhão de recursos do Governo do Estado, a Creche
Lourdes Bortolone Merlo, em Alto Alegre, vai atender 150 estudantes. Por fim, em Óleo, com investimento de R$ 1,2 milhão, o
CMEI Isaltina Ribeiro Rosa pode receber até 130 crianças.
Sobre o Programa
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (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 elaboração do projeto das unidades escolares até o acompanhamento das obras de construção
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.
Com informações do portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Escola da Família lança livro de receitas em parceria com a Fundación Mapfre
Data da notícia: 26/10/2017
Mais de 500 exemplares serão distribuídos durante o mês de outubro
O livro Histórias & Receitas (5ª edição) será lançado dia 28 de outubro na EE João Baptista de Oliveira, em Itapecerica da Serra.
Fruto de um trabalho conjunto entre o Programa Escola da Família (PEF) e a Fundación Mapfre, a publicação tem como objetivo
divulgar receitas que incentivam uma alimentação saudável.
Desde 2011, o PEF vem desenvolvendo uma parceria com a
Mapfre na execução do projeto Viver com Saúde. Atualmente,
25 Diretorias de Ensino participam do projeto e têm a oportunidade de conhecer os benefícios de uma alimentação saudável,
variada e equilibrada, além de colaborar para o livro de culinária Histórias & Receitas, editado pela Mapfre com o apoio
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e da
Secretaria da Educação.

A formação oferecida, tanto presencial quanto a distância, às coordenações locais do Programa Escola da Família, traz, a cada
ano, conceitos mais atualizados que revitalizam o projeto, o que
atrai mais público, incluindo crianças.
Durante o ano, os professores do PEF criam oficinas lúdicas sobre alimentação mais saudável, promovem o resgate de histórias
familiares e salientam a importância da atividade física. As crianças participantes ajudam a selecionar a receita mais representativa de sua escola. A receita é previamente degustada antes de
ser publicada no livro Histórias e Receitas.
Assim, um novo livro é lançado anualmente. A 5ª edição, com
receitas escolhidas a partir do trabalho desenvolvido em 2016,
está sendo encaminhada às escolas participantes neste mês.
Nas unidades escolares, cada autor de receita receberá um
exemplar do livro. Mais de 500 exemplares serão distribuídos
durante o mês de outubro.
Em 2016, participaram do projeto as Diretorias de Ensino das
seguintes regiões: Adamantina, Americana, Apiaí, Assis, Botucatu, Diadema, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da
Serra, Itapeva, Itapevi, Mauá, Mirante do Paranapanema, Mogi
das Cruzes, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo
André, Suzano e Tupã.

Capa da 5ª edição do livro Histórias & Receitas

Para acessar o PDF da edição 2015 do livro Histórias & Receitas, clique no link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
Hist%C3%B3rias%20e%20Receitas%20-%202015.pdf. A 5ª edição será publicada logo após o lançamento do livro impresso.

Instituições de ensino superior podem enviar propostas para participar do Bolsa Universidade
Data da notícia: 23/10/2017
Documentação necessária deve ser entregue até 23 de novembro
As instituições de ensino superior do Estado de São Paulo podem firmar parceria com o Programa Escola da Família (PEF)
para participar do projeto Bolsa Universidade, que viabiliza o
custeamento de bolsas integrais de estudo para os universitários classificados para atuar como educadores universitários nas
escolas abertas pelo PEF aos fins de semana.
As faculdades e universidades interessadas em participar devem
entregar ou enviar pelo correio os documentos necessários ao
Departamento de Convênios da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) até o dia 23 de novembro.
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo custeia até
50% do valor das mensalidades para os cursos de graduação

licenciatura, bacharelado e tecnológico (respeitado o teto de R$
500,00). Já as instituições de ensino devem complementar os
valores das respectivas mensalidades, de forma a garantir a bolsa integral para os universitários participantes.
O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições de
ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários, que
atualmente conta com aproximadamente 10 mil beneficiados, é
realizado por intermédio da FDE.
Acesse o chamamento público pelo link http://escoladafamilia.
fde.sp.gov.br/v2/Subpages/chamamento.html para ter mais informações sobre o processo de seleção das instituições de ensino
que queiram se inscrever, incluindo a documentação requerida.

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