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Escola da Família registra mais de 2 milhões de participações em maio
Data da notícia: 11/06/2018
Presente em quase 2,3 mil escolas abertas aos finais de semana,
o programa conta com 8,5 mil educadores universitários e 9,3 mil
voluntários
O Programa Escola da Família realizou 217 mil atividades no último mês de maio. Presente em quase 2,3 mil unidades escolares
abertas aos finais de semana, o programa conta atualmente com
8,5 mil educadores universitários e 9,3 mil voluntários cadastrados. Foram registradas 2,5 milhões de participações em maio.
No programa, coordenado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação para o Desenvol-

vimento da Educação (FDE), a abertura das escolas garante um
espaço público que estimula a participação cidadã no desenvolvimento de atividades sociais, possibilita que a escola faça sua
própria gestão e fomenta a presença de membros da comunidade na construção e condução do programa, aliando forças entre
a Sociedade Civil e o Poder Público.
As atividades do Escola da Família são distribuídas nos eixos
de esporte, cultura, trabalho e saúde. As ações conduzidas por
educadores universitários e voluntários incluem jogos esportivos, oficinas e cursos livres de música e beleza, além de orientações sobre saúde e bem-estar, entre outras diversas atividades.

FDE lança Ata de Registro de Preços para aquisição de cadeiras
Data da notícia: 08/06/2018
Prefeituras têm até o dia 22 de junho para enviar ofício solicitando
participação
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) acaba de lançar a Ata de Registro de Preços (ARP) para aquisição
de cadeiras fixas CD-03 e giratórias CD-06. As prefeituras interessadas em participar devem manifestar interesse até o dia 22
de junho pelo e-mail participacaomunicipios@fde.sp.gov.br. Para

isso, precisarão enviar ofício com a quantidade que pretendem
adquirir de cada modelo, além de informar a relação de locais
onde as cadeiras serão entregues. (Acesse a página da ARP para
aquisição de cadeiras para consultar as especificações técnicas
e baixar os documentos necessários para preenchimento.)
Vantagens
Além de comprar produtos com as especificações e valores indicados pela FDE, a entrega é feita diretamente nos 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 dos itens adquiridos.
Amparo legal

Imagem ilustrativa da cadeira fixa CD-03

De acordo com o Decreto Estadual nº62.517, 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 das Atas de
Registro de Preços da FDE. Posteriormente, a Fundação realizará licitação para registro de preços dos itens listados na ata.

Cerca de noventa obras contratadas pela FDE são concluídas em maio, no valor de R$ 10,3 milhões
Data da notícia: 07/06/2018
Foram realizadas reformas e intervenção de acessibilidade em
escolas estaduais
No último mês de maio, 88 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 da Educação do Estado
de São Paulo. O valor destinado pela Secretaria para a execução
das intervenções foi de R$ 10,3 milhões.

a obras em andamento somam 433, no valor de R$ 121,77
milhões. Se adicionadas as obras concluídas e iniciadas em
maio, chega-se a 539 intervenções, somando um montante de
R$ 140,09 milhões.

Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes

Foto: Divulgação

Do total, 87 foram reformas em geral. Também foi concluída
obra para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida da Escola Estadual Jerônimo
Barbosa Sandoval, localizada no município de Franca, interior
do estado.
EE Matilde Viera – Avaré

Luis Sobral é o novo presidente da FDE
Data da notícia: 05/06/2018
Cerimônia de posse ocorreu no dia 4 de junho na Secretaria da
Educação
Foi realizada ontem (4) a cerimônia de posse do novo presidente
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Luis
Sobral, na Secretaria da Educação. Além do secretário da Educação, João Cury Neto, estiveram presentes outras autoridades,
assim como prefeitos, deputados, vereadores e secretários da
administração municipal.
Durante seu discurso, Luis Sobral, que já trabalhou na área da
cultura, destacou a importância de a educação e a cultura traba-

lharem juntas, e lembrou a razão de existir da Fundação como
órgão vinculado à Secretaria para auxiliá-la na execução das políticas públicas educacionais do Governo do Estado de São Paulo. “Da FDE, esperem a dedicação, a competência e experiência
acumulada em prover os meios necessários para a educação de
mais de 3,75 milhões de jovens, onde a cada ano, cerca de 600
mil atingem a maioridade e devem estar prontos para enfrentar a
vida, constituir suas famílias e buscar seus primeiros empregos
e renda com dignidade”.
Já o secretário João Cury enalteceu a importância da FDE como
órgão meio e imprescindível para a realização das ações da Secretaria da Educação. “Tenho clareza da função da FDE para a
educação”. E apontou a força da Fundação junto às prefeituras
paulistas. “A FDE já é parceira da maioria dos municípios”.
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Trajetória
Luis Sobral é graduado em Administração de Empresas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie e foi convidado pelo governador Márcio França para presidir a FDE por sua experiência
em administração pública. Já foi Secretário-Adjunto da Secretaria da Cultura, além de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras da Cidade de São Paulo e da Câmara
Municipal 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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