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Encerramento das atividades do Programa Rede Escolaí em 2017

Programa Rede Escolaí encerra atividades de 2017
Data da notícia: 12/12/2017
A Fundação Otacílio Coser (Foco) e o Programa Escola da Família
trabalham em parceria há anos para promover o desenvolvimento
comunitário
O Programa Rede Escolaí concluiu as atividades deste ano. A
cerimônia de encerramento foi realizada na manhã do dia 29
de novembro, no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, a
convite da Fundação Otacílio Coser (Foco). Estiveram presentes
no evento mais de 130 pessoas, entre as quais Dirigentes de
Ensino, representantes da FDE, supervisores, PCNPs, diretores,
vice-diretores do Programa Escola da Família, coordenadores,
professores e alunos das escolas participantes.
Durante a cerimônia foram anunciadas as 10 escolas premiadas
pelo Rede Escolaí. O gesto foi uma forma de reconhecer todo
o trabalho realizado em 2017 para mobilizar comunidades, familiares e voluntários. Ao final do evento, a cantora e musicista
Adriana Sanchez, convidada pela Foco, apresentou uma parte
de seu espetáculo Barra da Saia. A atração musical trouxe uma
releitura das canções de Luiz Gonzaga.

A Foco, responsável pelo Rede Escolaí, é parceira do Programa Escola da Família há anos. As ações do Rede Escolaí têm
a finalidade de impulsionar a sociedade a se comprometer com
as escolas da rede pública, fornecendo recomendações que
ajudem a promover o desenvolvimento comunitário. Neste ano,
27 escolas de 8 Diretorias de Ensino aderiram ao Rede Escolaí.
Dessas, 17 participam do Programa Escola da Família.
Rede Escolaí
Programa desenvolvido em escolas públicas com o objetivo 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 passem a atuar em prol da
melhoria da educação.

Prefeituras assinam convênios com a FDE para gestão da ata de kit escolar
Data da notícia: 13/12/2017
Mais de 120 municípios participam de evento dia 15 de dezembro
no auditório da Undime
Prefeitos ou representantes de 124 municípios devem comparecer sexta-feira (15) ao auditório da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) para assinatura de termo de
convênio que garante a compra dos kits de material escolar por
meio da Ata de Registro de Preços (ARP) da FDE.
O representante do município deverá trazer duas vias do termo
de convênio assinadas e, se necessário, uma cópia da lei que
autoriza a assinatura de convênio com a FDE. Em contrapartida,
a Fundação entregará a cada um dos municípios mídia contendo
os documentos que deverão constar do processo a ser elaborado para prestação de contas do município.
Atas de Registro de Preços
As prefeituras que manifestaram interesse em participar da Ata
de Registro de Preços poderão adquirir material escolar para

todas as etapas da Educação Básica. Estão disponíveis quatro
tipos de kits, destinados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I (anos iniciais), Fundamental II (anos finais) e Médio.
Vantagens
Além de comprar produtos com as especificações e valores indicados pela FDE, os kits adquiridos serão entregues diretamente
nas escolas do município que participarem da ata. Ou seja, a
entrega do material ocorrerá sem a necessidade de os municípios terem de se preocupar com armazenamento, transporte e
distribuição dos kits.
Para mais informações, acesse o site da FDE no link: http://www.
fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=289&Aspx
AutoDetectCookieSupport=1
Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail:
participacaomunicipios@fde.sp.gov.br

FDE conclui 108 obras no valor de R$ 11,63 milhões em novembro
Data da notícia: 13/12/2017
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Foram realizadas reformas, coberturas de quadra e obras de acessibilidade e construção de unidade escolar
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) concluiu, no último mês de novembro, 108 obras em todo o Estado
de São Paulo. O valor destinado pela Secretaria da Educação
para a execução das intervenções foi de R$ 11,63 milhões.
Do total de intervenções, 103 foram reformas em geral. Duas unidades escolares – pertencentes às Diretorias de Ensino Leste
1 e Leste 5 – receberam cobertura de quadra. Também foram
concluídas duas obras para garantir a acessibilidade de pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida em escolas estaduais de São Paulo, capital, pertencentes às Diretorias de Ensino
Centro e Sul 1.
A construção da EE Jardim Bela Vista II, localizada no município
de Conchal, foi finalizada em novembro. Com a conclusão da
unidade escolar e das obras de acessibilidade, que contaram
com substituição de ambiente, foram criadas mais de mil vagas
para a rede estadual de ensino.

EE Professor Aymoré do Brasil – Barretos
Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a
obras em andamento somam 560 no valor de R$ 142,6 milhões.
Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em novembro,
chega-se a 772 intervenções no valor de R$ 164,03 milhões.
Confira aqui http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/obras%20
concluidas%20novembro%202017.pdf a relação de obras concluídas pela FDE no mês de novembro.

Secretário da Educação e presidente da FDE autorizam obras em oito escolas de Cotia
Data da notícia: 07/12/2017

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury, e o secretário da Educação do Estado de
São Paulo, José Renato Nalini, visitaram o município de Cotia
para autorizarem o início de obras na Escola Estadual Fernando
Nobre. O investimento, de R$ 82 mil, atende ao pedido do diretor, José Teodoro Filho, e da comunidade escolar, com apoio da
Diretoria de Ensino de Carapicuíba, comandada pelo professor
Airton Domingues; do prefeito, Rogério Franco, e do deputado
estadual Márcio Camargo.
O projeto elaborado pela equipe técnica da FDE inclui manutenção parcial de telhas da unidade escolar, que estão comprometidas por fissuras, telhas porosas e desalinhadas; reparo nas trincas
no depósito e na sala de aula ao lado, devido às movimentações
do prédio; instalação de novo forro em PVC na sala de aula ao
lado do depósito danificado pela infiltração do telhado; limpeza
de fossa séptica; execução de nova rede e fossa séptica para desativação da antiga; construção de trecho de rede interligando a
fossa séptica com o novo sistema de sumidouros, além de outros
serviços complementares. O prazo para conclusão é de 90 dias.

R$ 487 mil. As unidades contempladas são: EE Batista Cepelos,
EE Deputada Conceição da Costa Neves, EE Fernão Dias Paes
Leme, EE Professor José Barreto, EE Odair Pacheco Pedroso,
EE Pedro Casemiro Leite e EE Sidronia Nunes Pires. Também se
encontra em andamento a reforma da EE Erotildes da Silva, no
valor de R$ 283 mil.
“A determinação do governador Geraldo Alckmin é colocar o pé
no acelerador para atender às demandas por melhorias apresentadas pelas escolas e que são apoiadas pelas lideranças locais”,
declarou o presidente João Cury. “Em São Paulo, o compromisso com a educação não é discurso. É fato. Vamos em frente
porque ainda temos muito a fazer”, completou.

Durante a cerimônia, foi anunciada a contratação de reformas
para mais sete escolas, totalizando investimentos da ordem de

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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O valor do investimento para manutenção e modernização das escolas é de mais de R$ 560 mil

