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BOLETIM FDE

FDE realiza audiência pública sobre fornecimento de material esportivo
Data da notícia: 17/04/2018
Evento ocorrerá dia 4 de maio, das 10h às 13h, no auditório da
Fundação

Vantagens

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) realiza,
no dia 4 de maio, audiência pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos do processo de registro de preços
para fornecimento de material esportivo para 2018.

Além de comprar produtos com as especificações e valores indicados pela FDE, os materiais esportivos serão entregues diretamente nas escolas dos municípios que participarem da ata. Ou seja, a
entrega ocorrerá sem a necessidade de os municípios terem de se
preocupar com armazenamento, transporte e distribuição.

O objetivo é divulgar e realizar a coleta de informações, sugestões
e outros elementos que viabilizem a contratação de empresas fornecedoras dos materiais que serão objeto do registro de preços.

Para mais informações e acesso aos documentos relacionados
à audiência, tais como a relação de municípios participantes, especificações técnicas e regimento interno, clique aqui.

Durante a audiência, serão apresentados o modelo de compras
públicas adotado pela FDE e as especificações técnicas para o
fornecimento do material esportivo. A seguir, haverá um momento para debate, sugestões e pedidos de esclarecimento, além
das considerações finais.

Serviço:
Audiência pública sobre fornecimento de material esportivo
Quando: 4 de maio, das 10h às 13h.
Onde: Auditório da FDE – Avenida São Luís, 99 - 18º andar - República - São Paulo.

FDE lança Ata de Registro de Preços do kit escolar
Data da notícia: 25/04/2018

A FDE acaba de lançar, nesta terça-feira (24), em encontro da
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de
São Paulo (Undime-SP), no município de Barra Bonita, a Ata de
Registro de Preços (ARP) para compra de kits escolares para o
exercício de 2019.
As prefeituras interessadas em participar devem entrar em contato pelo e-mail participacaomunicipios@fde.sp.gov.br até o dia 22
de maio. Precisarão enviar ofício solicitando a participação com
o CNPJ, além de informar a relação de escolas do município e
a quantidade de kits com base na expectativa de alunos matriculados em cada um dos segmentos: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II e Ensino Médio. (Acesse a página da ARP de
Kit Escolar e tenha acesso aos documentos necessários.)
De acordo com o Decreto Estadual nº 62.517, de 16 de março
de 2017, os municípios paulistas e entidades da administração
indireta podem participar nos procedimentos do Sistema de Registro de Preços. Esse sistema permite a contratação de serviços por meio de uma única licitação. Com base no decreto,
as prefeituras que tiverem interesse podem participar da Ata de

Registro de Preço (ARP) do kit escolar da FDE. Posteriormente,
a Fundação realizará licitação para registro de preços dos itens
listados na ata.
Vantagens
Além de comprar produtos com as especificações e valores indicados pela FDE, os kits de material escolar serão entregues
diretamente nas escolas dos municípios que participarem da
ata. Ou seja, a entrega ocorrerá sem a necessidade de os municípios terem de se preocupar com armazenamento, transporte
e distribuição.
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Prefeituras têm até o dia 22 de maio para enviar ofício solicitando
participação

Caminhada de Outono atinge mais de 10 mil participações na primeira semana
Data da notícia: 19/04/2018
Só no primeiro fim de semana do evento já foram registradas
10.575 participações.

A Caminhada de Outono deste ano, promovida pelo Programa
Escola da Família, já alcançou números expressivos nos primeiros dias de atuação. Em 7 e 8 de abril, foram realizados passeios
a pé para 251 escolas estaduais de 57 Diretorias de Ensino.

O objetivo da caminhada é incentivar a observação da natureza
durante a época do ano que usualmente é relacionada a um período de amadurecimento e de mudanças. Além disso, o outono
é a estação de transição entre os extremos de temperatura do
verão e do inverno.
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Programa Escola da Família promove passeios ao ar livre para
incentivar a contemplação da natureza

Os trajetos são escolhidos com o intuito de proporcionar a contemplação do ambiente. Para isso, ocorrem paradas e momentos de silêncio. Durante a caminhada, os participantes podem
registrar o passeio. As fotografias publicadas no Instagram com
a hashtag #pefcaminhadadeoutono2018 poderão ser compiladas para uso posterior.
Exposição

Caminhada das escolas estaduais André Franco Montoro e
Profª Marianinha Queiroz

As unidades escolares que participam também poderão realizar
uma exposição entre os dias 20 de maio e 20 de junho com material (fotos, filmes, peças, músicas, poesias, instalações, performances, grafites etc.) que remeta ao tema “outono”.

Exposição da FDE está na Escola da Cidade
Data da notícia: 18/04/2018
Painéis com informações, fotografias e conjuntos de mobiliário
ficam à mostra até 27 de abril

Fundação, além de uma série de atividades dedicadas à educação pública nas últimas décadas.

Depois de passar pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo (FAU-USP), a exposição “Arquitetura Pública Escolar Paulista 1890-2017”, da Fundação para
o Desenvolvimento da Educação (FDE), agora está instalada na
Escola da Cidade. Exposta nos metrôs República e Tatuapé ano
passado, a mostra já teve como público-alvo este ano a comunidade acadêmica da USP. A exposição apresenta a trajetória da

Ao visitar as instalações da exibição, é possível aprender sobre
a história da arquitetura escolar pública paulista, seus edifícios,
seu mobiliário, além da participação da FDE na construção de
escolas e creches cada vez mais acessíveis e sustentáveis. Também são exibidas ações extracurriculares da FDE na área pedagógica e sua atuação ao prover acesso à internet para as escolas
e prédios administrativos da rede pública paulista de ensino.
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Além de painéis com informações e fotografias sobre a trajetória
da Fundação, também estão expostos conjuntos de mobiliário
idealizados pela FDE e adotados em escolas públicas em todo o
território nacional. A exposição começou dia 16 de abril e vai até
o próximo dia 27.
Serviço:
Exposição “Arquitetura Pública Escolar Paulista 1890-2017”
Quando: 16 de abril a 27 de abril.
Local: Associação Escola da Cidade. Rua General Jardim, 65 –
Vila Buarque – São Paulo.

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