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Sala de atividades da Creche Escola Irmã Annette

HOLAMBRA GANHA UNIDADE DO PROGRAMA CRECHE ESCOLA

Publicada em 25/02/2019

FILA DE VAGAS EM CRECHE É ZERADA COM A INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

CRECHE ESCOLA
Programa estadual em apoio aos municípios, responsáveis pela Educação Infantil no Brasil, visa fortalecer e ampliar

o atendimento a crianças de zero a cinco anos de idade. O
governo do Estado busca expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com
maior vulnerabilidade social.
INAUGURAÇÕES
Durante o mês de fevereiro, também foram inauguradas unidades do Programa Creche Escola nos municípios
de Santa Bárbara d’Oeste (2), Aspásia (1) e Meridiano (1).
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Mais uma unidade do Programa Creche Escola foi inaugurada na última sexta-feira (22). A creche, localizada no
município de Holambra, foi viabilizada com investimento
de R$ 1,7 milhão do governo de São Paulo. O novo prédio,
em funcionamento desde o dia 21 de janeiro, permitiu com
que a cidade zerasse a fila de espera por vagas em creches.
O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Leandro Damy, compareceu ao evento representando o governador, João Doria.
A Creche Escola Irmã Annette, localizada no bairro
Groot, tem capacidade para atender 130 crianças. O prédio conta com salas pedagógicas, berçários com fraldário e
lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço.
A unidade também respeita todas as normas de acessibilidade e segurança.
A FDE participa do Programa Creche Escola, realizado
por meio de convênios entre o governo do Estado e as prefeituras, com atividades que vão desde a concepção e o
projeto das unidades até o acompanhamento das obras,
com a realização de vistorias mensais.

Presidente da FDE e Prefeito de Holambra descerram placa da
Creche Escola Irmã Annette

FDE PARTICIPA DO III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDUCACIONAL DA UNDIME-SP
Publicada em 20/02/2019

EVENTO TROUXE DISCUSSÕES SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E DESAFIOS PARA 2019
documentos por meio de um sistema eletrônico de informações; a adoção do padrão do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação
(Simec) na gestão de demandas; e um sistema eletrônico de
prestação de contas. Busca-se, com essas iniciativas, garantir maior transparência, agilidade nos processos e eficiência.
A FDE também esteve presente no evento com equipe técnica para realizar atendimentos, divulgar projetos e
ações e esclarecer dúvidas sobre seus serviços.
III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO EDUCACIONAL
O evento, realizado por Undime São Paulo e Conviva
Educação, é gratuito e voltado para dirigentes, técnicos
e assessores educacionais. Contou com a participação de
representantes da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE) e Undime Nacional. O tema deste ano foi “O Financiamento da Educação e os Desafios para 2019”.
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A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
marcou presença no III Seminário de Planejamento e Gestão Educacional, realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional de São
Paulo. O encontro foi realizado ontem (19) no anfiteatro
da Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo.
Além do presidente da FDE, Leandro Damy, participaram
da mesa de abertura o secretário da Educação, Rossieli
Soares, o secretário-executivo da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, assim como o presidente da Undime São Paulo, Luiz Miguel Garcia, e o presidente da Undime Nacional,
Alessio Costa Lima.
Tanto o secretário da Educação quanto o presidente
da Fundação aproveitaram a ocasião para destacar a FDE
como imprescindível para as políticas públicas educacionais do Estado de São Paulo e apontaram que a Fundação
precisa de modernização.
Entre as metas apresentadas por Damy para a nova FDE,
estão a melhoria da infraestrutura da instituição e a modernização de processos. Para isso, haverá gerenciamento de

Mesa de abertura do encontro da Undime

Presidente da FDE fala sobre modernizar a Fundação

EM JANEIRO, 44 OBRAS CONTRATADAS PELA FDE SÃO CONCLUÍDAS
Publicada em15/02/2019

FORAM REALIZADAS REFORMAS E INTERVENÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM UNIDADES
ESCOLARES NO VALOR DE R$ 6,18 MILHÕES
iniciadas em janeiro deste ano, chega-se a 306 intervenções, somando um montante de R$ 210,30 milhões.
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No último mês de janeiro, 44 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.
Foram realizadas reformas em escolas estaduais na
capital, na região metropolitana e no interior do Estado.
Além disso, as unidades Professor Antônio Xavier de Mendonça e Professora Raymi Oliveira Baptista Pereira, ambas em Bauru, receberam obras de acessibilidade. O valor
destinado pela Secretaria para a execução das obras foi
de R$ 6,18 milhões, com economia de 32% em relação ao
valor orçado de R$ 9 milhões.
Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a obras em andamento somam 240, no valor de
R$ 201,51 milhões. Se adicionadas as obras concluídas e

Reforma da EE Caramuru foi concluída em janeiro
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