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Auditório da Secretaria da Educação durante a reunião sobre Atas de Registro de Preços da FDE

FDE, SEE e Undime realizam reunião para interessados em participar das Atas de
Registro de Preços
Data da notícia: 11/07/2017
secretários municipais de educação e gestores de convênio dos municípios interessados em participar das Atas de
Registro de Preços (ARPs) da Fundação.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE),
por intermédio da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), em conjunto com a União dos Dirigentes
Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) realizaram, no dia 11 de julho, no auditório da Secretaria
da Educação, reunião de orientação técnica com prefeitos,

Além do Secretário da Educação, José Renato Nalini, estiveram presentes no evento o presidente da FDE, João Cury, o
presidente da Undime-SP, Luiz Miguel Martins Garcia, assim
como representantes de centenas de prefeituras.
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O evento ocorreu no dia 11 de julho e foi destinado a prefeitos,
secretários municipais de educação e gestores de convênio
dos municípios

Com base no Decreto Estadual nº 62.517, os municípios
paulistas e entidades da administração indireta podem participar das ARPs da FDE destinadas a Rede de Suprimentos,
kits escolares, mobiliário para creches e pequenos serviços
de engenharia para manutenção de prédios administrativos
e escolares. Adquirir produtos e serviços por meio das ARPs
reduz preços e facilita a compra de material escolar e outros
itens necessários nas redes de ensino.
A participação nas ARPs é uma forma de os municípios se
beneficiarem das licitações feitas pelo Estado e pode representar economia de milhões. “Fazer com que os municípios
tenham uma economia efetiva é a grande vantagem da ata”,
diz João Cury, presidente da FDE.

Programa Escola da Família leva fábula musical russa para escolas em junho
Data da notícia: 07/07/2017
Desde 2010, a parceria com a Tulipa Produções Artísticas
aproxima alunos de formas eruditas de cultura com uma roupagem contemporânea
No dia 25 de junho, a fábula musical russa “Pedro e o Lobo”
foi apresentada nas escolas estaduais Professora Lucinda
Bastos e Galdino Pinheiro Franco, pertencentes à Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. As apresentações fazem
parte do Projeto Ópera na Escola, que visa levar ações culturais e educativas, além de um contato com o universo da
música erudita.

Para este ano, algumas escolas da rede têm a chance de receber o clássico “Pedro e o Lobo” – história infantil idealizada pelo
compositor russo Sergei Prokofiev, em 1936, com o objetivo de
mostrar às crianças a sonoridade de vários instrumentos. Cada
personagem é representada por um instrumento diferente.
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A Tulipa Produções Artísticas, parceira do Programa Escola
da Família (PEF), traz gratuitamente, desde 2010, o projeto
para escolas que participam do PEF. As primeiras apresentações, desde o começo da parceria, foram da ópera cômica
“A Criada Patroa”.

FDE conclui 67 obras no valor de R$ 13,8 milhões em junho
Data da notícia: 13/07/2017
Foram realizadas reformas, obras de acessibilidade e construção de unidade escolar
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A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
concluiu, no último mês de junho, 67 obras em todo o Estado
de São Paulo. O valor destinado pela Secretaria da Educação
para a execução das intervenções foi de R$ 13,8 milhões.

Escola construída no Bairro Tangarás, em Bauru

Do total de obras, 63 foram reformas em geral, sendo uma
delas melhorias em cozinha. Também foram realizadas três
obras para garantir a acessibilidade de deficientes e portadores de mobilidade reduzida em escolas estaduais de São
Bernardo do Campo e Lavrinhas, na região de Guaratinguetá.
No município de Bauru, foi concluída a construção de unidade escolar com 12 salas e capacidade para 1.260 alunos.
Além de já ser construída com acessibilidade para pessoas
com deficiência motora ou mobilidade reduzida, assim como
todas as obras novas da rede estadual de ensino, a unidade escolar também conta com requisitos de sustentabilidade como sistema para aproveitamento de águas pluviais e
aquecimento da água por energia solar.
Atualmente, as intervenções com contrato assinado referentes a
obras em andamento somam 350 no valor de R$ 145,6 milhões.
Se consideradas as obras concluídas e iniciadas em junho, chega-se a 457 intervenções no valor de R$ 167,38 milhões.
- Acesse o link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20concluidas%20junho%202017.pdf e confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de junho.

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