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Mais de cem obras contratadas pela FDE são concluídas em abril, no valor de R$ 14,6 milhões
Data da notícia: 10/05/2018
Foram realizadas reformas e intervenções de acessibilidade em
escolas estaduais
No último mês de abril, 102 obras foram concluídas em todo o
Estado de São Paulo por empresas contratadas pela Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão executor de
políticas públicas vinculado à Secretaria Estadual da Educação.
O valor destinado pela Secretaria para a execução das intervenções foi de R$ 14,6 milhões.
Do total, 100 foram reformas em geral. Também foram concluídas

obras para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida das escolas estaduais Narciso
Pieroni e Romeu Montoro, localizadas em Socorro e São Paulo
(capital), respectivamente.
Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes
a obras em andamento somam 481, no valor de R$ 131,99
milhões. Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em
abril, chega-se a 633 intervenções, totalizando um montante
de R$ 153,26 milhões.

FDE realiza audiência pública sobre fornecimento do kit escolar 2019
Data da notícia: 09/05/2018
Evento ocorrerá dia 25 de maio, das 10h às 13h, no Salão Nobre
da Secretaria da Educação

a entrega ocorrerá sem a necessidade de as prefeituras terem
de se preocupar com armazenamento, transporte e distribuição.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) realiza,
no dia 25 de maio, audiência pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos do processo para fornecimento de kits de material escolar para alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio
para 2019.

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

O objetivo é divulgar e realizar a coleta de informações, sugestões e outros elementos que viabilizem a contratação de empresas com a finalidade de atender às necessidades das entidades
municipais e estaduais de ensino do Estado de São Paulo.

Serviço:
Audiência pública sobre fornecimento do kit escolar 2019
Onde: Salão Nobre (2º andar) do prédio-sede da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo – Praça da República, 53 –
Centro – São Paulo – SP.
Quando: 25 de maio, das 10h às 13h.

Vantagens
Além de comprar produtos com as especificações e valores indicados pela FDE, os kits escolares serão entregues diretamente
nas escolas dos municípios que participarem da ata. Ou seja,
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Durante a audiência, serão apresentados o modelo de compras
públicas adotado pela FDE e as especificações técnicas para o
fornecimento dos kits de material escolar. A seguir, haverá um
momento para debate, sugestões e pedidos de esclarecimento,
além das considerações finais.

Bolsa Universidade abre inscrições em maio
Data da notícia: 07/05/2018
Prazo para os estudantes universitários se candidatarem vai de
3 a 14 deste mês
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O Bolsa Universidade abre, este mês, novas inscrições para bolsas destinadas a estudantes universitários interessados em atuar
no Programa Escola da Família, que oferece atividades gratuitas
a alunos e comunidades aos fins de semana em mais de 2,3 mil
unidades escolares estaduais e municipais. O prazo de inscrição
vai de 3 a 14 de maio. (Acesse o cronograma e saiba mais.)

Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade, o candidato deve preencher alguns requisitos: estar regularmente matriculado em curso de graduação de uma das instituições de ensino
superior conveniadas com a Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE); não ser beneficiário de bolsa de estudos ou financiamento; não ter sido beneficiado pelo Bolsa Universidade, exceto
os que entraram em lista de espera em 2017; e ter disponibilidade
para cumprir a carga de oito horas no sábado ou domingo.
O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso.
Em contrapartida, o candidato irá atuar como educador universitário em uma escola participante do Programa Escola da Família.
A previsão é de que os bolsistas selecionados iniciem suas atividades nas escolas no dia 2 de junho.
Bolsa Universidade
O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições de ensino superior para viabilizar as bolsas aos universitários, que ano
passado contou com mais de 10 mil beneficiados, é realizado por
meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Estudantes da rede estadual aprendem sobre empreendedorismo
Data da notícia: 04/05/2018

Nas escolas estaduais de São Paulo, empreendedorismo, noções corporativas e educação financeira são apresentados aos
alunos em sala de aula. O objetivo é estimular a criatividade dos
estudantes e abrir o leque de possibilidades para o futuro profissional de cada um. Uma dessas opções é justamente desenvolver o seu negócio de maneira autônoma. Para tanto, algumas
unidades de tempo integral desenvolvem ações que contam
com a construção, com os jovens, de uma estrutura organizacional e modelo de negócio compatíveis com a realidade atual com
a possibilidade de ser colocado em prática no mercado.
A matéria eletiva “Conectando IOT” (Internet of Things ou Internet das Coisas, em tradução livre) da EE Culto à Ciência, em
Campinas, incentiva os adolescentes a estudarem sobre inovação para desenvolverem uma start up. A proposta é criar uma
ferramenta tecnológica que ajude a resolver um problema social.
Uma das iniciativas apresentadas pelos alunos foi um aplicativo
para celular que colabora no combate a casos de assédio no
transporte público. A ideia é fazer um sistema automático que
consiga identificar possíveis casos de assédio pelas câmeras de
segurança dos ônibus, e que quando os casos forem detectados
dispare um alarme para alertar os usuários.
O objetivo de aprendizagem da disciplina é que a turma não só
seja capaz de formatar a criação de uma start up, mas também
de apresentá-la de maneira adequada a investidores, o chamado pitching. “A nossa preocupação é dar subsídios para que os
estudantes possam tirar seus sonhos do papel. Sabemos que
não basta ter uma ideia ótima. É preciso saber estruturá-la e
torná-la viável”, comenta o professor da disciplina, Anderson
Vieira dos Santos.
A EE José Geraldo Vieira, em Osasco, oferece a disciplina eletiva
de “Arquitetura, urbanismo, paisagismo e empreendedorismo”.
Nela, os alunos se mobilizam para pensar melhorias no urbanismo da escola, cuidam dos jardins e produzem artigos de marcenaria como bancos e pallets para serem utilizados pela comunidade escolar. A ementa ainda conta com o suporte de uma

equipe de coaching empresarial, que orienta como fazer a estrutura organizacional e financeira de uma empresa desse nicho.
O diretor pedagógico da unidade explica que a aula de empreendedorismo vem ao encontro da ideia do Programa de Ensino
Integral, que é dar autonomia aos jovens para que sejam protagonistas da própria vida. “Os estudantes se organizam para
executar o que querem, ganham noção de responsabilidade.
Quando entrarem no mercado de trabalho ou abrirem o próprio
negócio já saberão como agir”, conta o professor Teder Roberto
Sacoman, diretor da unidade.
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Além das aulas teóricas sobre administração, inovação e marketing,
alunos de escolas em tempo integral são incentivados a abrirem o
próprio negócio

Educação financeira
Outra iniciativa que alunos da rede estadual puderam usufruir
entre 2015 e 2017 foi o projeto “Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro para Famílias”, realizado pela Sesame
Workshop, organização sem fins lucrativos filiada à Vila Sésamo
(Sesame Street), em parceria com o Programa Escola da Família,
a DSOP (Diagnosticar Sonhar Orçar Poupar) Educação Financeira, a Metlife Foundation e a TV Cultura.
O projeto de educação financeira, que já beneficiou milhares de
alunos e suas famílias nos últimos anos, vem acompanhado de
material pedagógico próprio e tem como finalidade disseminar
conceitos de educação financeira para crianças. Para isso, tópicos como economia, consumo consciente, poupança, partilha,
troca e doação são abordados. (Com informações do portal da
Secretaria da Educação do Estado de 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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