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FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
 

Chamamento Público 
Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização - Programa Ler e 

Escrever 
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE comunica que estão 

abertas as inscrições de Instituições de Ensino Superior para apresentação do Plano 
de Trabalho/2012, de acordo com a Resolução SE 74, de 24-11-2011, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Poderão inscrever-se para o Projeto Bolsa Alfabetização as Instituições de 
Ensino Superior – IES, sediadas no Estado de São Paulo, que possuam cursos 
presenciais, devidamente autorizados e/ou reconhecidos nas áreas de Pedagogia, 
centrada no magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental ou de licenciatura 
plena em Letras, ou ainda de pós-graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) na 
área de didática da alfabetização. 

No ato de inscrição, a IES deverá apresentar o Certificado de Registro 
Cadastral, emitido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação e Plano de 
Trabalho, elaborado com observância às diretrizes que embasam o Projeto. 

As Instituições interessadas deverão verificar a documentação exigida, o 
número de classes em potencial(*) a serem atendidas por Diretoria Regional de 
Ensino, as especificações do projeto pedagógico, legislação e demais informações 
pertinentes, no site do Projeto: http://lereescrever.fde.sp.gov.br 

As instituições deverão entregar seus projetos, e respectiva documentação, 
observadas as instruções disponibilizadas no site, na sede da FDE, sito na Av. São Luís 
99 – 15º andar – Centro – São Paulo-SP, CEP 01046-001, até 28-12-2011, de segunda a 
sexta-feira, das 08h30 às 17h ou encaminhar via Correio. 

(*) o número de classes é obtido na base de dados da SEE/ SP, sujeito à 
atualizações em janeiro/2012. 
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