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Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Educação, em atendimento ao
Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Marina Helou.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 20 de maio de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado
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OFÍCIO

Interessado: Deputada Marina Helou
Assunto: RI 99, 2021

Trata-se de Requerimento de Informação 99, de 2021, sobre as medidas e procedimentos
adotados para o retorno das atividades presenciais nas escolas do estado, bem como sobre a
condução dessas atividades no contexto da pandemia do novo coronavírus.

Foram solicitados os seguintes esclarecimentos:

1. Como está sendo feito o processo de adaptação das escolas que não contam com
infraestrutura necessária para garantir uma volta segura às atividades, notadamente com
relação a salas de aula sem ventilação e banheiros sem as condições adequadas para
higienização? Quantas escolas da rede estadual possuem problemas dessa natureza? Qual
foi a atuação da Secretaria para corrigi-los?

2. Como foi feita a comunicação com a comunidade escolar sobre a necessidade do retorno
às aulas, bem como sobre os protocolos que precisariam ser seguidos para um retorno com
segurança para todos?

3. Como está ocorrendo a distribuição de materiais de higiene e de proteção individual
para os alunos, professores e funcionários das escolas, principalmente máscaras e álcool em
gel? Existe um acompanhamento sobre a entrega desses materiais e eventual necessidade
de reposição?

4. Como está sendo feita a higienização das escolas, principalmente salas de aula e
banheiros? Há número suficiente de funcionários nas escolas para a realização desses
serviços ou foi necessário ampliar o quadro de funcionários?

5. Além do aspecto relacionado à higienização dos espaços, houve a necessidade de
contratar mais funcionários para a organização do ambiente escolar? Se sim, quantos e
para quais finalidades?

Em resposta às perguntas 1, 2, 3, 4, acima, informa-se:

A opção pela suspensão das aulas e demais atividades presenciais nas escolas em março de 2020
ocorreu em uma conjuntura em que as evidências científicas quanto ao padrão de transmissão da
COVID-19 eram escassas. A referência do modelo epidemiológico associado ao vírus do tipo
influenza, em que crianças são mais suscetíveis a contrair e transmitir, levou à opção pelo
fechamento das escolas em quase a totalidade dos países do mundo.

Com o avanço da pandemia de COVID-19 e os subsequentes conhecimentos produzidos sobre o
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tema, as decisões que dizem respeito à educação puderam ser revistas e reformuladas e, no ano
de 2020, para a reabertura do setor educacional após a suspensão das aulas presenciais resultante
das medidas de contenção da pandemia do coronavírus, a Secretaria da Educação em conjunto
com o Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, instituído pelo artigo 3º do Decreto nº
64.864, de 16 de março de 2020, o Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, e o Centro de Vigilância Epidemiológica, vinculado à
Secretaria da Saúde, elaborou o plano de retomada das aulas e atividades presenciais da
educação e os protocolos sanitários.

O Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que  institui o  Plano São Paulo definiu, no
parágrafo primeiro de seu artigo 5º, que as fases de classificação correspondem a diferentes
graus de restrição de serviços e atividades. São cinco fases do Plano São Paulo, classificadas de
1 a 5, sendo a Fase 1 a mais restritiva e a Fase 5 o chamado "Normal controlado". As fases
também são classificadas por cores.

Ressalta-se que o Plano São Paulo dá autonomia para que prefeitos diminuam ou aumentem as
restrições de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado, desde que apresentem os pré-
requisitos embasados em definições técnicas e científicas.

A primeira classificação do mapa foi em 03 de junho de 2020. Na data, 3 dos 17 Departamentos
Regionais de Saúde - DRS encontravam-se na Fase 1 - Vermelho, 10 na Fase 2 - Laranja e 4 na
Fase 3 - Amarela. Na época, as aulas e atividades presenciais das escolas da rede estadual de
ensino estavam suspensas desde o dia 23 de março de 2020 por força do Decreto nº 64.862/2020
o qual determinou a suspensão gradual das atividades na semana do dia 16 de março.

Assim, o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que determinou o início das
medidas para a suspensão das aulas, perdurou até a edição do Decreto Estadual nº 65.061, de 13
de julho de 2020, que possibilitou, mediante a observância de critérios científicos delineados
pelo Centro de Contingência do Coronavírus e do Centro de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Estado da Saúde, a retomada das aulas presenciais, de forma segura, consoante
Nota Técnica que é parte anexa ao Decreto Estadual n.º 65.061, de 13 de julho de 2020.

A retomada das aulas presenciais foi condicionada a indicadores de saúde. O plano de retorno
das atividades presenciais foi gradual e composto de três etapas vinculadas aos indicadores de
saúde do Plano São Paulo, conforme disposto no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020. Ou
seja, a retomada das aulas e demais atividades presenciais no Estado de São Paulo se deu em três
etapas, às quais corresponderão diferentes graus de restrição, observada a capacidade das
unidades de ensino, na seguinte conformidade:

Etapa 1: presença de até 35% do número de alunos matriculados;

 
Etapa 2: presença de até 70% do número de alunos matriculados;e

 
Etapa 3: presença de 100% do número de alunos matriculados.

O retorno gradual teve por objetivo reduzir o número máximo de pessoas circulando diariamente
e, assim, contribuir para a contenção da transmissão do coronavírus. Modelos  faseados têm sido
adotados por quase todos os países do mundo que já anunciaram seus planos de retomada das
atividades presenciais da educação, pois permitem um maior distanciamento social e a adoção de
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protocolos sanitários mais rígidos .[1]

Os limites de frequência estabelecidos nas etapas 1 e 2 consideram a obrigatoriedade do
cumprimento do distanciamento social de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, conforme
disposto nos protocolos sanitários.
A retomada das aulas e demais atividades presenciais em cada unidade de ensino se iniciou com
a implementação da Etapa I, desde que, cumulativamente:

I - a área em que localizada a unidade esteja classificada nas fases amarela ou verde do
Plano São Paulo;
 

II - no período anterior de 28 dias consecutivos, observou-se o seguinte:
 

a) nos primeiros 14 dias, áreas que somadas representam 80% da população do
Estado estejam classificadas nas fases amarela ou verde do Plano São Paulo;
 

b) nos 14 dias subsequentes, a totalidade do território estadual esteja classificada
nas fases amarela ou verde.
 

A passagem das unidades de ensino:

1. para a Etapa II, dependerá da classificação, por 14 dias consecutivos, na fase
verde, de áreas que concentrem ao menos 60% da população do Estado;
 

2. para a Etapa III, dependerá da classificação, por 14 dias consecutivos, na fase
verde, de áreas que concentrem ao menos 80% da população do Estado.

Área é aqui entendida como as de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS),
conforme definido nos termos do item 1 do §3º do artigo 3º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio
de 2020. Na hipótese de que uma área venha a ser reclassificada nas fases vermelha ou laranja,
as respectivas unidades de ensino suspenderão, imediatamente, as atividades presenciais.

As três etapas tiveram seu início vinculado aos indicadores de saúde do Plano São Paulo,
instituídos no anexo II a que se refere o artigo 5º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020. A
etapa 1 se iniciou a partir do momento em que todo o território paulista apresentou sinais de
redução da velocidade da transmissão do Sars-CoV-2, o vírus causador da doença Covid-19, e a
pandemia controlada em todo o estado.

A educação básica, profissional e superior, de redes públicas e privadas, só poderia retomar as
atividades presenciais na etapa 1 após 28 dias de estabilização do estado na fase amarela do
Plano São Paulo, sendo que nos primeiros 14 dias, áreas que representassem 80% da população
do Estado classificadas nas fases amarela ou verde e nos 14 dias subsequentes, a totalidade do
território estadual esteja classificada nas fases amarela ou verde.
Esse critério foi adotado com o objetivo de assegurar um retorno seguro e responsável para a
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educação, somente quando o estado apresentar sinais de redução da transmissão de Sars-CoV-2,
o vírus causador da doença Covid-19, uma vez que se trata de um grande contingente de pessoas.

Na medida que novos conhecimentos foram produzidos sobre a pandemia de Covid-19 e novos
estudos sobre a reabertura de escolas em todo o mundo foram realizados, a Secretaria da
Educação em conjunto com o Centro de Contingência do Coronavírus e a Secretaria de Estado
da Saúde começaram a avaliar a atualização do Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020.

A atualização do Decreto nº 65.061, de 13 de julho, por meio do Decreto 65.140, de 19 de agosto
de 2020, foi respaldada na decisão do Centro de Contingência do Coronavírus e da Secretaria da
Saúde, considerando: (i) o monitoramento dos indicadores epidemiológicos de evolução da
pandemia; (ii) a capacidade de resposta do sistema de saúde no estado de São Paulo; (iii) a
análise de estudos científicos mais recentes publicados sobre a incidência de Covid-19 em
crianças e adolescentes, o papel de crianças e adolescentes na transmissão e o impacto da
reabertura de escolas na transmissão do Coronavírus SARS-CoV2; (iv) os riscos gerados pelo
fechamento das escolas; (v) o acompanhamento das estratégias adotadas em outros países.

Naquela época, a decisão sobre quando e como reabrir as escolas no contexto da pandemia de
Covid-19, também, foi tomada a partir de uma análise criteriosa dos riscos envolvidos,
abrangendo riscos de saúde pública, de proteção e segurança das crianças e adolescentes e, por
fim, de aprendizagem educacionais.

O primeiro grupo de riscos analisados foram os de saúde pública, por se tratar do enfrentamento
de uma pandemia. As principais perguntas a serem respondidas para a decisão de reabrir ou
manter escolas fechadas é entender o risco de contágio e complicações por Covid-19 em crianças
e adolescentes, e o papel desses indivíduos nas cadeias de transmissão. Reabrir escolas aumenta
a transmissão comunitária de Covid-19? Quais são os riscos de infecção para crianças e
adolescentes? Quais são os riscos para os profissionais da educação? Quais são os riscos para as
famílias?

Diversos estudos realizados na Ásia, Europa e Estados Unidos mostram que crianças e
adolescentes estão entre os grupos de menor risco de infecção e transmissão, ou seja, eles
contraem menos, costumam ser assintomáticos ou apresentar sintomas leves e não contribuem
significativamente para a transmissão de Covid-19, especialmente as crianças com menos de 10

anos (Boast, 2020)[2].

De acordo com as evidências científicas comprovasse que:

1. A incidência de Covid-19 em crianças é bem menor que em adultos,representando entre
1% a 5% dos casos confirmados em vários países (Wu e McGoogan, 2020; Posfay-Barbe,
Wagner &Gauthey, 2020; Stokes, Zambrano &Anderson, 2020; Docherty, Harrison &Green,

2020)[3]. Um estudo publicado na Nature Medicine, por pesquisadores da London School of
Hygiene &Tropical Medicine concluiu que crianças têm menor suscetibilidade à infecção, menor
propensão a apresentar sintomas clínicos e que intervenções direcionadas a essa faixa etária
podem ter um impacto relativamente pequeno na redução da transmissão da Covid-19. Uma
possível explicação é que crianças têm uma proteção imunológica cruzada de outros coronavírus

ou de infecções recentes de outros vírus (Davies et al, 2020)[4].
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2. A mortalidade e a taxa de complicações por Covid-19 são muito baixas na população
infantil e adolescente, e menores do que a da influenza na mesma faixa etária.Entre cerca
de 69.700 casos de COVID-19 confirmados em laboratório em crianças e adolescentes com até
20 anos relatados ao Center for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos, em
30 de maio de 2020, a taxa de hospitalização variou de 2,5 a 4,1%, e menos de 1% das crianças

necessitaram de cuidados intensivos (Stokes, Zambrano &Anderson, 2020)[5].

Estudos publicados no CDC dos Estados Unidos, demonstram que a mortalidade é pelo menos
37,5 vezes menor em crianças do que em adultos. Além disso, observa-se que a mortalidade
proporcional da gripe comum pelo vírus H1N1 é cerca de 4,5 vezes superior que a da COVID-19
em crianças, segundo o CDC. À época, no Estado de São Paulo, a distribuição dos casos por
faixa etária mostra que crianças até 9 anos de idade representam 2,1% dos casos e entre 10 e 19
anos de idade 3,9%. Portanto, crianças e adolescentes até 19 anos representaram um total
acumulado de 6% dos casos de COVID-19.

Por outro lado, verifica-se que entre os óbitos, até 9 anos e de 10 a 19 anos são 0,2%
respectivamente. Ou seja, crianças e adolescentes representam 0,4% do total de óbitos. Desse
total, não se tem a análise de quantas crianças e adolescentes apresentavam comorbidades que as
enquadram no grupo de risco.

3. Crianças e adolescentes contribuem pouco ou muito pouco para a transmissão de Covid-
19.

Um estudo publicado na Pediatrics por pesquisadores dos departamentos de pediatria e de
medicina da mulher, criança e adolescente da Universidade de Genebra concluiu que as
crianças costumam ser infectadas dentro do domicílio, não sendo documentado nenhum caso
de transmissão de criança para criança ou de criança para adulto, sugerindo que o conceito de
crianças como reservatórios de doença e potenciais vetores não procede (Posfay-Barbe, Wagner

&Gauthey et al, 2020)[6].

Um estudo de rastreamento de 59.073 contatos de 5.706 pacientes índice de Covid-19, isto é,
primeiros casos identificados e confirmados em laboratório ou casos documentados, feito na
Coréia do Sul concluiu que de 10.592 contatos domiciliares, 11,8% tinham Covid-19. De 48.481
contatos não residenciais, 1,9% tinham Covid-19. Portanto, o estudo deixa claro que a
transmissão ocorre, sobretudo, dentro do domicílio. Ao agrupar os casos índices por faixa etária,
identificou-se que a menor taxa de transmissão de Covid-19 ocorreu de crianças de 0 a 9 anos de
idade. O artigo igualmente conclui que o uso de medidas de proteção pessoal e distanciamento

social reduz a probabilidade de transmissão (Park, Choe, Park, et al, 2020)[7].

A maioria dos casos em crianças resulta da exposição domiciliar, geralmente com um adulto
transmissor do vírus (Liguoro, Pilotto, Bonanni et al, 2020; Zachariah, Johnson, Halabi, et al,

2020; Wu, Xing, Shi, et al, 2020; CDC, 2020)[8].  Embora as crianças infectadas eliminem o
vírus SARS-CoV-2, evidências sugerem que a transmissão infantil é incomum, talvez por causa
da interferência viral ou sintomas mais leves (Lee &Raszka, 2020; Danis, Epaulard, Bénet, et al,

2020; Lu, Li, Deng et al, 2020; Oran &Topol, 2020; Yung, Kam, Nadua, et al, 2020)[9].

Evidências sugerem que a transmissão por crianças sintomáticas também é incomum fora do
domicílio. Em outros estudos, nenhum caso secundário de COVID-19 foi detectado entre
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contatos escolares expostos a crianças em idade pré-escolar e escolar com sintomas respiratórios
(Danis, Epaulard, Bénet, et al, 2020; Yung, Kam, Nadua, et al, 2020).

4. Hipóteses, sob investigação, para explicar por que as crianças têm menos probabilidade
de serem infectadas e de transmitirsão: a) seu tamanho, de modo que suas gotículas não
atingem tão alto quanto as de adultos e da mesma forma não são tão facilmente recebedoras de
gotículas de adultos; b) elas têm menos receptores em sua mucosa nasal; c) elas podem lutar
melhor contra infecções devido ao nariz escorrendo; d) elas têm carga viral mais baixa devido a
infecções mais assintomáticas; e, por fim, e) imunidade cruzada, de modo que elas já estão
imunes devido à infecção anterior com outros coronavírus (Cheikh, Shubber &Wilson, 2020)
[10].

5. Sobre o risco de contágio em ambiente escolar, um estudo feito por pesquisadores da
Agência de Saúde Pública da Suécia e do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar compara a
Finlândia e a Suécia com relação à incidência de Covid-19 em estudantes. Os dois países
apresentam muitas similaridades, mas adotaram medidas completamente diferentes em relação às
escolas durante a pandemia de Covid-19. A Suécia as manteve abertas, enquanto a Finlândia as
fechou. O estudo concluiu que não há diferença na incidência geral de casos Covid-19
confirmados na faixa etária de 1 a 19 anos nos dois países e que os estudantes não contribuem
decisivamente para a transmissão de Covid-19, mesmo com as escolas abertas na Suécia (Public

Health Agency of Sweden, 2020)[11]. Um relatório da Suécia, comparando o risco de Covid-19
em diferentes profissões, não identificou aumento de risco para os professores.

Um estudo feito na Irlanda mostra que escolas parecem ser um ambiente de baixo risco de
transmissão de Covid-19 entre estudantes e entre estudantes e profissionais da educação. O
artigo conclui que as crianças não parecem ser vetores de transmissão e que reabrir escolas deve
ser considerado seguro com a adoção de medidas sanitárias de segurança. O estudo analisou

dados de crianças acima de 10 anos de idade (Heavey, et al, 2020)[12].

Uma revisão de literatura sobre o papel das crianças na transmissão da Covid-19 e a reabertura
de escolas, concluiu que as crianças não parecem ser super disseminadores da doença. Diversos
estudos apontam que as crianças não costumam ser o caso índice dentro dos domicílios. Em um
estudo feito nas escolas de New South Wales, Austrália, não foi encontrada nenhuma evidência
de crianças infectando professores. Na Holanda, um estudo sugeriu que a disseminação de
Covid-19 ocorre principalmente entre adultos e de adultos para crianças, dentro dos domicílios

(Munro &Faust, 2020)[13].

Levantamento da literatura e de experiências dos países que já reabriram escolas, feito pelo
Banco Mundial, aponta que estudantes raramente infectam professores, considerando dados da

Austrália, Irlanda, Suécia e Dinamarca (Cheikh, Shubber &Wilson, 2020)[14].

Evidências permitem inferir que, no atual estágio de evolução da pandemia, as crianças
contribuem relativamente pouco para a cadeia de transmissão da doença, o que reduz
significativamente o impacto da manutenção do fechamento das escolas em cenários de redução
da incidência de transmissão. Dados da China, Hong Kong e Singapura sugerem que o
fechamento de escolas não contribui para o controle da pandemia (Viner, Russel, Croker, et al,

2020)[15]. Segundo revisão sistemática, a reabertura de escolas dificilmente impactará na
[16]
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diminuição da taxa de mortalidade por COVID-19 (Ludvigsson, 2020) .

O fechamento de escolas e a suspensão das aulas presenciais por longos períodos têm efeitos
diversos à segurança, ao bem estar e à proteção de crianças e adolescentes.

Saúde mental

Escolas fechadas e longos períodos de distanciamento social podem gerar impactos na
saúde mental e no bem estar de crianças e adolescentes (INEE &The Alliance for Child
Protection in Humanitarian Action, 2020). Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em
junho/2020, 75% dos estudantes da rede pública estadual estão irritados, ansiosos ou tristes em
função do isolamento e do fechamento das escolas desde 16 de março.

Em revisão de 24 estudos examinou-se o impacto psicológico da quarentena em 10 países
durante surtos de doenças infecciosas, como a epidemia grave de síndrome respiratória aguda de
2003 e o surto de Ebola de 2014, sendo que os resultados psicológicos adversos incluíram raiva,
ansiedade, tédio, confusão, medo, depressão, exaustão emocional, frustração, irritabilidade e
estresse. Outros resultados adversos incluíram comportamentos de prevenção (por exemplo,
evitar locais públicos ou lotados), desapego de outras pessoas, sintomas subliminares de
transtorno por uso de álcool e de estresse pós-traumático, preocupação excessiva com sintomas
somáticos angustiantes e estigma, além de violência doméstica e ideação e comportamento

suicidas (Brooks, Webster, Smith et al, 2020; Pfefferbaum &North, 2020)[17].

A pandemia de COVID-19 pode estar associada a sintomas psiquiátricos na população geral de

adultos e crianças (Holmes, O´Connor, Perry, et al, 2020)[18]. Estudantes chineses da 2ª à 6ª
séries que ficaram em isolamento domiciliar por um período médio de 34 dias, relataram
sintomas de ansiedade e depressão em cerca de 20% e quase dois terços estavam preocupados

com a infecção (Xie, Xue, Zhou, et al, 2020)[19]. Entre os fatores psicossociais relacionados às
doenças psiquiátricas durante uma pandemia estão o distanciamento físico, isolamento
doméstico, solidão, dificuldades econômicas, insegurança, escassez de insumos e alimentação e
liberdades individuais diminuídas.

Estar fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência, exploração sexual,

violência, trabalho infantil e outras ameaças (Unesco, Unicef e Banco Mundial, 2020)[20]. O
fechamento das escolas aumenta a insegurança alimentar e a falta de nutrição adequada em

crianças e adolescentes vulneráveis (United Nations, 2020)[21].

Ademais, escolas fechadas podem aumentar o risco de transmissão de Covid-19 nos seguintes
contextos: moradias sem saneamento básico; casas com alta densidade de pessoas;
assentamentos informais (INEE &The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action,
2020).

O fechamento das escolas impacta negativamente o desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 5
anos, especialmente as mais vulneráveis e em situação de pobreza que nem sempre contam com
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as condições adequadas para seu desenvolvimento pleno. As Nações Unidas estimam que cerca
de 42 a 66 milhões de crianças entrarão na extrema pobreza em todo o mundo, como resultado
da crise gerada pela Covid-19, somando-se a cerca de 386 milhões de crianças que já estavam na
extrema pobreza em 2019 (United Nations, 2020).

O fechamento das escolas por longos períodos tem um impacto imensurável na aprendizagem
dos estudantes a despeito dos esforços das redes públicas e privadas para a oferta do ensino
remoto e do ensino mediado por tecnologia. Diferentes níveis de suporte dos pais ou
responsáveis no processo de ensino-aprendizagem, especialmente para as crianças menores, e a
indisponibilidade de recursos tecnológicos para acompanhar as aulas remotas podem ampliar as
desigualdades.

A interrupção das aulas presenciais provoca graves impactos na aprendizagem, sobretudo dos
estudantes em situação de pobreza e vulnerabilidade. Estudos como os de White (1906), Cooper

(2003), Alexander et al. (2007), Kim &Quinn (2013) e Atteberry &McEachin (2016)[22]

demonstram que longos períodos sem aulas ou atividades pedagógicas prejudicam a
aprendizagem, especialmente de estudantes mais vulneráveis. Estudo recente feito pelo Banco
Mundial utilizando dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (Saresp) mostra o impacto do adiamento das aulas durante a epidemia de H1N1 em São
Paulo, em 2009. A extensão das férias por 2 a 3 semanas naquele ano para conter a transmissão
de H1N1 no estado de São Paulo gerou queda na proficiência em matemática no 5º do Ensino
Fundamental de menos 4,5 pontos, equivalente a dois meses de aprendizado (Amorim, Piza

&Lautharte Jr., 2020)[23].

Quanto mais tempo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social estiverem fora
da escola, menor sua probabilidade de retornar. As crianças e adolescentes das famílias mais
pobres já apresentam quase cinco vezes mais chances de não concluir o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio do que as das famílias mais ricas (Unesco, Unicef e Banco Mundial, 2020). Um
estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que com a pandemia
ocorrerá um aumento da evasão escolar no Brasil em 12%, em função da piora das condições
econômicas e redução da renda familiar, bem como pelas dificuldades com o ensino remoto
(BID, 2020).

Com o aumento do desemprego e da pobreza, em função da crise gerada pela pandemia de
Covid-19, crianças e adolescentes podem ser forçados a sair da escola para trabalhar e contribuir
para a renda familiar. Conforme dados do Cadastro Único do governo federal, 770 mil
estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio estão em situação de pobreza ou extrema
pobreza na rede estadual. Contudo, este número provavelmente irá aumentar em função da crise
econômica gerada pela pandemia. Estimativas do Banco Mundial, apontam 5,7 milhões de

pessoas ingressando na extrema pobreza no Brasil pós pandemia[24].

A análise de riscos esboçada acima embasou a principal alteração do decreto que consiste no
estabelecimento da seguinte regra de transição até o início da etapa I do retorno gradual: escolas
de educação básica localizadas em áreas classificadas, no período anterior de 28 dias
consecutivos, na fase amarela do Plano São Paulo, poderão, mediante oitiva da comunidade
escolar, oferecer atividades presenciais, com atendimento preferencial aos estudantes que
apresentarem dificuldade para realizar as atividades remotas, limitado a até 35% do número de
alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais, e a até 20% do
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número de alunos matriculados no ensino fundamental anos finais e no ensino médio.

Essa alteração, à época, manteve a "regra de ouro" do modelo adotado pelo Estado de São Paulo
no retorno das aulas e atividades presenciais, a saber: retomar apenas a partir do momento em
que a curva de contágio estiver controlada, conforme indicadores epidemiológicos utilizados no
plano SP. Em conformidade com as diretrizes do Plano São Paulo, caberá aos Prefeitos
monitorarem as condições estruturais e epidemiológicas locais para o retorno gradual das
atividades presenciais nas unidades escolares em seus respectivos territórios. Nesse contexto,
mantém-se a diretriz de atuação coordenada do Estado, dos Municípios paulistas com a
participação da sociedade civil , na tomada de decisão.

Considerando que o risco de contágio entre estudantes e destes para profissionais da educação é
baixo, conforme mostram diversas evidências científicas, ponderando os riscos sociais e
educacionais acima descritos, foi possível admitir o retorno opcional regionalizado. Somente as
escolas localizadas em áreas que estejam há 28 dias consecutivos na fase amarela do Plano São
Paulo, mediante autorização dos Prefeitos municipais, poderão retomar as atividades presenciais,
se as respectivas comunidades escolares assim decidirem.

Após publicação do Decreto nº 65.140, de 19 de agosto de 2020, seguindo prerrogativa constante
no Artigo 6º do Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020,  a Secretaria da Educação publicou a
Resolução SEDUC nº 61, de 31 de agosto de 2020,  que regulamenta a disposição transitória do
Decreto 65.061/2020 com redação de Decreto 65.140/2020, que dispõe sobre o retorno opcional
a partir de 8 de setembro, conforme as atribuições garantidas a esta Pasta pelo artigo 6º do
Decreto 65.061. Dispõe, ainda, de orientações específicas para o retorno opcional das escolas
estaduais, incluindo os protocolos sanitários e de segurança detalhados e específicos.

 

Para 08 de setembro de 2020, foi prevista a abertura opcional de escolas públicas e privadas de
educação básica localizadas em Departamentos Regionais de Saúde que estejam há 28 dias na
fase amarela do Plano São Paulo. Essa abertura ocorreu nas escolas localizadas em municípios
que autorizaram o retorno das aulas. Nessa etapa do retorno opcional, as escolas poderiam
retomar, mediante processo de consulta da comunidade escolar, para realizar as seguintes
atividades:

reforço e recuperação da aprendizagem;
acolhimento emocional;
orientação de estudos e tutoria pedagógica;
plantão de dúvidas; avaliação diagnóstica e formativa;
atividades esportivas e culturais;
utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e
acompanhamento das atividades escolares não presenciais.

O atendimento deveria priorizar educandos com dificuldade para participar ativamente das
atividades remotas oferecidas. No retorno opcional, havia a limitação de presença, na seguinte
conformidade: na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a até 35% do
número de alunos matriculados na respectiva série ou etapa; e nos anos finais do ensino
fundamental e no ensino médio, a até 20% do número de alunos matriculados na respectiva série
ou etapa. Para a rede estadual, a Resolução SEDUC nº 61, de 31 de agosto de 2020 estabeleceu
no Artigo 7º que as unidades escolares da rede estadual poderiam receber presencialmente até
20% dos alunos matriculados a cada dia, independentemente da etapa de ensino.
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Desde 08 de setembro, com a autorização do retorno das atividades presenciais dada pelo
Decreto nº 65.061, de 12 de julho de 2020, com redação dada pelo Decreto nº 65.140, de 19 de
agosto de 2020, mais de 1.700 escolas estaduais  contaram com atividades e aulas presenciais.
Não houve nenhuma evidência ou caso reportado de transmissão da Covid-19 no ambiente das
escolas estaduais, nos mais de quatro meses de realização de atividades presenciais no final de
2020.

O retorno em 2020 esteve condicionado à autorização do município, de forma que centenas de
escolas ficaram impedidas de retornar pela desautorização ou ausência de autorização do ente
municipal. Não obstante, a Secretaria Estadual de Educação se planejou durante todo o período
de suspensão das aulas presenciais para o retorno de 100% de seus alunos e profissionais em
todas as escolas da rede, e o fez em momento indicado pela área da Saúde do Estado, e nos
municípios que o autorizaram.

Cita-se como exemplo da urgência da autorização da reabertura também por parte do município,
o caso da cidade do Guarujá, que só autorizou o retorno das aulas em 11 de dezembro de 2020.
Não obstante, na segunda-feira seguinte, dia 14 de dezembro, 13 escolas realizaram atividades
presenciais com os seus alunos. Esse é um exemplo de como as escolas estaduais se organizaram
para o retorno e de como a cooperação da gestão municipal é importante e relevante para que
isso ocorra, além de colocar em evidência a urgência da comunidade escolar pela retomada das
atividades presenciais.

No final do exercício de 2019, a SEDUC repassou mais de R$ 630 milhões para as Associações
de Pais e Mestres (APMs) para o desenvolvimento e manutenção do ensino e através do
Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE Paulista), que tem como objetivo prestar
assistência financeira suplementar às escolas públicas, a fim de promover melhorias em sua
infraestrutura física e pedagógica, com vistas a fortalecer a participação da comunidade e a
autogestão escolar. O PDDE pode ser dividido em quatro principais eixos:

Eixo 1 - Tecnologia e inovação
Eixo 2 - Manutenção e pequenas reparos
Eixo 3 - Materiais e serviços pedagógicos
Eixo 4 - Aquisição de itens de segurança

Com o intuito de acompanhar a utilização dos recursos do PDDE Paulista, a Secretaria da
Educação disponibilizou, por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, questionário
para as escolas informarem a situação financeira em relação aos valores recebidos.

O questionário foi respondido por 5.043 escolas, de um total de 5.058 que receberam o recurso
pelo PDDE. Dentre as perguntas do questionário, foi solicitado que as APMs elencassem as
maiores categorias de gastos, com base nos normativos do PDDE Paulista e o artigo 70 da LDB.
Ao analisar as respostas das APMs, considerando os três maiores gastos, é possível constatar que
o Eixo de Manutenção e Pequenos Reparos apareceu em cerca de 76% das escolas.

Para fazer um diagnóstico detalhado da  infraestrutura de banheiros e lavatórios, foi enviado
questionário específico, no dia 5 de agosto, também através da SED.

Neste questionário, que obteve 5.038 respostas, solicitou-se que as escolas respondessem o total
de equipamentos e seu estado: operante ou inoperante. De acordo com as respostas, os
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equipamentos operantes representam, em todas as escolas, 92% do total de equipamentos da
unidade. Esse dado evidencia as adequações feitas pelas escolas quanto à infraestrutura para se
adequar ao retorno dos alunos, utilizando essencialmente os recursos do PDDE Paulista.

A seguir podem ser consultados dados consolidados das respostas para ilustrar o diagnóstico de 
da rede.

Boxes/Bacias1.

No total, a rede estadual possui cerca de 54.200 box/bacias sanitárias, sendo que 50.939
box/bacias são operantes e cerca de 3.200, inoperantes (6% da rede).

Lavatórios1.

No total, a rede estadual possui 36.750 lavatórios e sanitários, sendo que 34.797 estão em
funcionamento (92% do total) e 1.948, inoperantes (8% do total).

Em levantamento mais recente, realizado junto às escolas para avaliar a execução dos valores do
PDDE no final de 2020, 4899 delas, ou seja, 96% do total das 5.066 APMs ativas, declararam ter
realizado algum tipo de serviço em manutenção, conservação e/ou reparo, ou pintura, a partir dos
recursos enviados via o programa.

O PDDE Paulista tem mudado a realidade das escolas. Para que o bom trabalho das APMs e dos
Diretores de Escola tivessem continuidade, a Secretaria repassou mais de R$ 700 milhões para as
escolas, no final de 2020. Neste novo repasse, foram definidos novos critérios como: tempo de
permanência na escola (através do aumento do valor per capita para os alunos integrais), área
construída da escola, Índice de Vulnerabilidade Paulista - IPVS e existência ou não de sala de
recursos.

Para receber o recurso, as APMs comprovaram a execução do recurso repassado em 2019,
através do envio de extratos bancários e preencheram o Plano de Aplicação Financeira, tendo a
prerrogativa de decisão da divisão do recurso a ser repassado entre custeio e capital e a
distribuição do valor entre os grupos de despesa.

Uma vez que o recurso foi repassado ainda em 2020, as escolas puderam contar com tempo hábil
para implementar ainda mais melhorias, antes mesmo do início do ano letivo de 2021.

Equipamentos de Proteção Individual

Em se tratando da aquisição de equipamentos de proteção individual, a Secretaria não poupou
esforços, assegurando a aquisição, através de procedimento licitatório regular dos seguintes itens
de limpeza e higiene pessoal, distribuídos à rede:

Compras em 2020 + 2021 de
Insumos Combate COVID

Produto  Unidade
 Qtd.

Adquirida
Álcool  Litros 184.227
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Copo
descartável

 Unidades 32.026.300

Papel
Toalha

 Folhas 222.609.359

Sabonete
líquido

 Litros 273.690

Papel
Higiênico

 Equivalentes
a rolo de

30m 

 + de 1,8
MM 

 

Além dos itens para higiene e limpeza, também foram adquiridos em 2020:

Máscaras de Tecido (12 milhões de unidades)
Máscaras do tipo Face shield (308 mil unidades para todos os servidores)
Dispensers de álcool gel do tipo Totem (10.181 unidades)
10.150 termômetros digitais em cumprimento dos protocolos sanitários

 

Além das novas aquisições de itens de proteção individual, a Secretaria da Educação recebeu as
seguintes doações:

Máscaras Descartáveis (411 mil unidades)
Máscaras de Pano (1,14 milhões de unidades)
Máscaras do tipo Face Shield (114 mil unidades)

Ações de monitoramento e controle da COVID-19 no ambiente escolar

Adicionalmente, cita-se o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-
19-SIMED como resultado de iniciativa por parte da Secretaria Estadual da Educação, em
parceria com profissionais da área da saúde e escolas públicas e escolas privadas do Estado de
São Paulo.

O SIMED foi instituído pelo Decreto nº 65.384/2020 e regulamentado pela Deliberação do
Conselho Estadual de Educação 194/2021, homologada pelo Secretário Estadual de Educação,
mediante Resolução SEDUC de 14-01-2021.

Foi criado para monitorar os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 de estudantes,
servidores e funcionários nas unidades de ensino da rede estadual, municipais e privadas que
estão sob jurisdição do Conselho Estadual de Educação, totalizando todas as escolas estaduais e
as escolas municipais de mais de 400 municípios, que são obrigados pelo citado decreto a
registrar e atualizar tais casos no Sistema.

Ele vem sendo alimentado pelas escolas desde o dia 22 de dezembro de 2020, através da
Secretaria Escolar Digital-SED, plataforma em que ele é acessível por todas as escolas da rede
estadual, escolas da rede municipal e escolas da rede privada. O sistema está em operação e
atualmente em fase de aprimoramento para melhor monitoramento e acompanhamento dos casos
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notificados por instituições do sistema estadual de ensino.

Esclarece-se que os dados cadastrados serão de domínio da Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, mais especificamente ao Centro de Vigilância Epidemiológica, responsável pelo controle
de informações relativas a COVID-19.

As funcionalidades do sistema permitem o levantamento de sintomas e comorbidades;
monitoramento de contatos; indicação de Unidade Básica de Saúde-UBS a qual aluno/servidor
deve ser encaminhado em caso de suspeita de contaminação. A partir disso, o SIMED configura
a principal ferramenta da Secretaria da Educação e, por extensão, de todas as escolas localizadas
no território do Estado de São Paulo, porque permite o monitoramento de casos suspeitos e
confirmados nos espaços escolares como ação estratégia para evitar surtos.

Visando à transparência e à qualificação da divulgação dos dados constantes no SIMED,
anexamos a este documento (doc. anexo) o Boletim Epidemiológico da Educação de São Paulo
nº 1, que apresenta uma análise dos dados notificados no sistema pelas unidades escolares
estaduais, municipais e privadas de 03 de janeiro a 06 de março, intervalo que representa as nove
primeiras semanas epidemiológicas do ano. Nesse período, a incidência de casos confirmados
por 100 mil habitantes que foram notificados pelas unidades escolares foi trinta e três vezes
menor do que a incidência observada no estado de São Paulo. 

Comissão Médica da Educação de São Paulo

Comprometida com a ciência e a segurança dos estudantes e profissionais durante as aulas e
atividades de ensino presenciais, a Pasta conta com o apoio da Comissão Médica da Educação,
instituída pela Resolução SEDUC nº 25/2021. Esta Comissão tem como objetivo subsidiar a
Secretaria de Educação com informações científicas e técnicas para decisões e ações estratégicas
relacionadas ao monitoramento, controle, prevenção e reação a casos de COVID-19 nas
instituições do sistema de ensino do estado de São Paulo.

Ela é formada por médicos e especialistas nas áreas de pediatria, epidemiologia e infectologia,
sendo coordenada pelo Dr. Wanderson Oliveira, Secretário de Serviços Integrados do Supremo
Tribunal Federal e ex-Secretário Nacional de Vigilância em Saúde; e tem como membros a Dra.
Luciana Becker Mau Helman, Coordenadora do Serviço de Controle de Infecção do Hospital
Menino Jesus; o Dr. José Osmar Medina de Abreu Pestana, Diretor do Hospital do Rim; a Dra.
Helena Sato, Coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo; e o Dr. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi, Diretor do Departamento de
Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Todos comprometidos
com a abertura responsável e gradual das escolas para as atividades e aulas presenciais de forma
segura para estudantes e profissionais da educação.

 Este grupo de especialistas se reúne semanalmente com o Secretário da Educação e equipe para
discutir a aconselhar do ponto de vista médico e epidemiológico  sobre  a evolução dos casos de
COVID-19 e monitoramento e vigilância das unidades escolares. Podendo contar com a
participação de especialistas e gestores externos para subsidiar a discussão e encaminhamentos
necessários. Um dos produtos desse grupo de especialistas foi o Boletim Epidemiológico da
Educação de São Paulo nº 1. Além de participar de videoconferências junto a rede estadual e as
escolas privadas para esclarecer os protocolos  a serem seguidos e dirimir dúvidas postadas pelos
participantes no chat do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, um importante canal de
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diálogo entre a Secretaria da Educação e as unidades escolares públicas e privadas. 

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS EM 2021

Contexto e Evidências Científicas

O Plano de Retomada das Atividades Presenciais em 2021 representou uma evolução relativa do
Plano de 2020. Dessa maneira, as ações e investimentos desenvolvidos ao longo do ano anterior
continuam valendo e, a elas, foram incorporadas novas iniciativas, atualizadas ao novo contexto.
De igual maneira, o acervo de estudos científicos, experiências internacionais e evidências
mobilizadas para definir o primeiro plano de retorno foi alimentado por atualizações conduzidas
no período.

O panorama geral dos fatos e condições que justificam e criam as condições necessárias para a
retomada segura das atividades presenciais permanece largamente o mesmo. A seguir, apresenta-
se uma perspectiva geral desses fatos:

1. A incidência de contaminação de Covid-19 em crianças e adolescentes é
consideravelmente menor que em adultos e representa, em sua grande maioria, quadros

leves ou assintomáticos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria[25], em nota
técnica publicada em janeiro de 2021, crianças e adolescentes representam menos de 1% da
mortalidade e menos de 3% do total das internações. Ademais, a maioria das crianças tem quadro
leve ou assintomático. Recomendou-se, dessa maneira, a classificação da educação no âmbito
das atividade ditas como essenciais para a sociedade, sempre cumprindo os protocolos sanitários
e recomendações da saúde.

Dessa maneira, o panorama de evidências definido em 2020 continua respaldado pelas
evidências consolidadas em 2021, reforçando a evidência de baixa contaminação e complicações
entre crianças e adolescentes.

Factualmente, este cenário é comprovado pelos dados referentes a casos e óbitos entre as faixas
etárias de até 09 anos e de 10 a 19 anos referentes ao Estado de São Paulo no presente momento.

Os casos acumulados entre crianças de até 09 anos representam apenas 2,5% do total; na faixa
etária de 10 a 19 anos esse valor é de 5,5%. A situação dos óbitos representa uma participação
ainda menor de vítimas nessas faixas etárias frente ao total acumulado - crianças e adolescentes
entre 0 e 19 anos corresponde por apenas 0,2% das mortes totais no Estado.

2. Crianças e adolescentes contribuem pouco ou muito pouco para a transmissão de Covid-
19. Segundo artigo publicado na revista JAMA Pediatrics em janeiro de 2021, a maioria das
evidências mostra que crianças de 10 anos ou menos são, ao mesmo tempo, menos propensas a
contrair a Covid-19 e a transmiti-la. A publicação afirma também que a questão não é se crianças
são mais ou menos transmissoras da Covid-19. O que deveríamos nos perguntar é o que fazer
com todo o conhecimento que acumulamos sobre o assunto durante a pandemia. Com o
desenvolvimento de novos estudos sobre soroprevalência em crianças, "foi demonstrado mais
uma vez que devemos priorizar a abertura de escolas infantis e de ensino fundamental em
modalidade presencial, sem exceções".
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Exemplo de estudo nesse sentido é Tönshoff et al (2021), atualmente um dos maiores
estudos feitos focados especificamente em crianças, que analisou o contágio na Alemanha
[26]. Ao constatar que a infecção é particularmente baixa em crianças, afirma ser
improvável que crianças tenham aumentado a pandemia no país, descartando hipótese
previamente considerada. Dentro do presente estudo, destaca-se também o dado de que a
testagem positiva foi maior em crianças fora da creche do que crianças que retornaram às
aulas presenciais (0,5% vs 1,0%). Não obstante, os mesmos resultados, no que tange a
baixa transmissibilidade entre crianças, foi encontrado também na Carolina do Norte

(EUA)[27], Inglaterra[28]e Austrália[29].

Destaca-se, por fim, estudo publicado em janeiro de 2021 na revista Clinical Microbiology
and Infection, que constatou que indivíduos assintomáticos são responsáveis ??por menos

infecções do que pessoas com sintomas[30]. Reduzindo ainda mais, portanto, o risco dentro
dos ambientes escolares.

Novamente, tais estudos reforçam as evidências do início da pandemia de Covid-19. Dentre
elas, estudo publicado na Pediatrics, por pesquisadores dos departamentos de pediatria e de
medicina da mulher, criança e adolescente da Universidade de Genebra, que  concluiu que as
crianças costumam ser infectadas dentro do domicílio, não sendo documentado nenhum caso
de transmissão de criança para criança ou de criança para adulto, sugerindo que o conceito
de crianças como reservatórios de doença e potenciais vetores não procede (Posfay-Barbe,

Wagner &Gauthey et al, 2020)[31].

Em estudo realizado na Coréia do Sul, 59.073 contatos de 5.706 pacientes foram
documentados. De 10.592 contatos domiciliares, 11,8% tinham Covid-19. De 48.481 contatos
não residenciais, 1,9% tinham Covid-19. Portanto, o estudo deixa claro que a transmissão
ocorre, sobretudo, dentro do domicílio. Ao agrupar os casos índices por faixa etária,
identificou-se que a menor taxa de transmissão de Covid-19 ocorreu de crianças de 0 a 9 anos
de idade. O artigo igualmente conclui que o uso de medidas de proteção pessoal e
distanciamento social reduz a probabilidade de transmissão (Park, Choe, Park, et al, 2020)
[32].

3. Estudos recentes demonstraram o papel das escolas abertas também no combate à
desigualdade do Brasil. Segundo estudo publicado em dezembro de 2020, a pandemia do
Covid-19 irá impactar a desigualdade educacional entre alunos. O cenário decorre
principalmente de potenciais aumentos da evasão escolar por parte de alunos mais velhos, que
estejam atrasados no ensino, e das barreiras para a mobilidade social intergeracional. Esta
deve ser dificultada com o fechamento das escolas, uma vez que a distância educacional entre
filhos de parentes com maiores e menores níveis educacionais deve aumentar.

Na Bélgica, o fechamento das escolas foi responsável por reduzir as médias dos alunos em
testes de matemática e línguas se comparadas às médias dos alunos do cenário pré Covid-19.
Ainda, a desigualdade de notas entre alunos e entre escolas aumentou, sendo que os alunos
com maiores perdas educacionais são aqueles que pertencem a grupos socioeconômicos mais
vulneráveis (Maldonado et al., 2020). Na Holanda, por sua vez, os resultados são similares.
Engzel et al. (2020) comparam notas em exames escolares aplicados antes e após a pandemia.
Mais uma vez, as perdas são maiores para estudantes morando em domicílios com menor
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nível educacional.

É sugerido, portanto, que as políticas atuem de modo a "garantir que alunos de instituições
públicas, de grupos socioeconómicos mais vulneráveis e de estados com pior desempenho nos
testes padronizados continuem suas atividades estudantis mesmo com o fechamento das
escolas" (Cavalcante, et al, 2020).

III.3.2. Histórico da Retomada para 2021

Considerando a edição do Decreto 65.384 de 17 de Dezembro de 2020, o Plano São Paulo foi
atualizado, de modo a prever a possibilidade do funcionamento das unidades escolares no
limite diário de até 35% das matrículas, mesmo nas fases mais restritivas. Cumpre lembrar
que o Plano São Paulo é elaborado a partir de recomendações e protocolos sanitários
emanados a partir da atuação do Centro de Contingência do Covid-19.

Assim, para o ano de 2021, vale o disposto no Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020.
O normativo permite a condução de atividades presenciais nas escolas em todas as fases do
Plano São Paulo, incluindo as fases laranja e vermelha, as mais duras e sensíveis da
pandemia, do ponto de vista epidemiológico. Justamente por isso, sabe-se que, nessas fases,
exige-se que sejam tomadas medidas mais restritivas para conter o índice de transmissão.

Não obstante, a reabertura das escolas está garantida mesmo nesses contextos, uma vez que se
entende, inclusive do ponto de vista da saúde, que a educação de nossas crianças e jovens deve
ser priorizada, e que existem plenas condições de segurança para que isso ocorra. De maneira
a reforçar esse ponto, apresenta-se o documento anexo em que consta nota do Centro de
Contingência que justificou esse entendimento no mencionado decreto.       

Pontua-se que o normativo define limites de matrículas para a presença física dos estudantes
nas escolas de educação básica e educação superior em cada uma das fases do Plano São
Paulo, como medida essencial para garantir a segurança dos alunos e das equipes escolares
nas atividades escolares. No caso da educação básica, as porcentagens são as seguintes: até
35% dos alunos nas fases laranja e vermelha; até 70% na fase amarela; e até 100% na fase
verde.

Somado a isso a Secretaria se assegurou de todas as medidas cabíveis e recomendáveis,
investindo bilhões em melhorias da infraestrutura das escolas e na aquisição de equipamentos
de proteção individual para atender aos alunos, professores e demais servidores da rede.

Cumpre ainda destacar que, em 2021 a Fundação para o Desenvolvimento da Educação -
FDE deu início a um diagnóstico de infraestrutura de toda a rede de escolas do Estado de São
Paulo. Através deste diagnóstico, a Secretaria poderá administrar melhor as obras realizadas
pela FDE, atacando primeiro os casos mais urgentes, tendo como panorama uma visão total
da rede. Além disso, também é válido pontuar que, através da realização do diagnóstico fica
cada vez mais evidente todas as melhorias que as escolas já realizaram com o recurso do
PDDE.

Em 2021 a Secretaria pretende realizar nova aquisição de máscaras, para garantir a
renovação dos equipamentos já distribuídos.

Tão importante quanto a provisão de condições materiais para a readequação dos espaços
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escolares e de material de limpeza e EPIs, foi a construção dos protocolos sanitários do setor
da educação, que foram construídos pela Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico em diálogo com o Conselho Estadual de
Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação SP,  a Prefeitura de São Paulo,
representantes das escolas particulares, das  universidades públicas e privadas e da educação
complementar não-regulada. Os protocolos encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp.

Adicionalmente, para a rede estadual de ensino, é também obrigatório seguir os protocolos
específicos para as diferentes etapas da rotina escolar, conforme disposto no ANEXO I da
Resolução 11 de 26 de janeiro de 2021 (Disponível em:
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%2011%20%2026012021%20.PDF?Time=08/02/2021%2015:18:16)

Além disso, foi elaborado e enviado às unidades escolares o documento "Volta às Aulas
Segura 2021" (doc. anexo), que conta com informações importantes para o retorno, sobretudo
em relação ao cumprimento de protocolos e à provisão de orientações para a retomada segura.
Esse documento foi elaborado em parceria com a Comissão Médica da Educação de São
Paulo, um grupo de renomados médicos especialistas em epidemiologia, infectologia e
pediatria que têm como objetivo subsidiar as decisões da educação tomadas no contexto da
pandemia.

Ademais, esclarece-se que as escolas estaduais, sob orientação da Secretaria da Educação,
embasada pela ciência e pelos pareceres e decisões da área da saúde, possuem autonomia
para organizar o retorno de seus alunos e profissionais, de acordo com a estrutura que melhor
lhes convier, uma vez respeitadas as restrições e protocolos sanitários estabelecidos.

Ressalta-se que em 2021, no período de 18 de janeiro a 05 de fevereiro, houve a formação
intensiva das equipes escolares e as equipes gestoras das Diretorias de Ensino, para aplicação
dos protocolos sanitários com o intuito de proteger a vida dos estudantes e dos profissionais.

Compuseram essas pautas assuntos ligados tanto ao uso de EPIs e à importância da criação
de barreiras sanitárias nas escolas, quanto a como operacionalizar os serviços da escola e seu
planejamento para receber os alunos em número reduzido, considerando os limites definidos
para cada fase do Plano São Paulo. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de pautas
tratadas:

Como organizar a escola para atender aos protocolos sanitários?
Uso de máscaras: sensibilização sobre importância de usar, como usar;
Porcentagem de alunos que estará na escola e quem são esses alunos;
Comunicação à comunidade escolar: como será realizada e quem serão os alunos que
participarão das aulas presenciais;
Distribuição de materiais;
Alunos que não podem voltar.
Atendimento presencial, abordando os seguintes subtópicos:

Como será o rodízio;
Quais alunos deverão ser priorizados com maior frequência no atendimento
presencial;
Como será organizado o horário das aulas de forma a contemplar a carga-
horária do professor no atendimento presencial e o mediado por tecnologia;
Quais serão os espaços e equipamentos da escola que serão usados.
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6. Quantos (em percentual e em número absoluto) professores não voltaram para as
atividades presenciais de ensino? O que está sendo feito com as turmas e os alunos
impactados por esse não retorno? 

Os professores e demais membros das equipes escolares que pertencem ao grupo de risco para
a COVID-19 não retornaram às atividades presenciais de ensino, devendo assim seguir
realizando suas atividades na modalidade de teletrabalho.

As turmas e alunos desses docentes não foram diretamente impactadas por esse não retorno,
uma vez que, por conta do sistema de revezamento, definido no contexto de limitação de
frequência diária de matrículas, os estudantes devem assistir às aulas do Centro de Mídias da
Educação de São Paulo-CMSP nos dias em que não estiverem escalados para estar
presencialmente nas escolas. Cumpre pontuar que as aulas do CMSP são transmitidas
diariamente para todas as etapas de ensino,  no seu aplicativo e nos canais de televisão TV
Cultura e TV Univesp.

Esclarece-se também que os professores têm liberdade para interagir remotamente com os
alunos por outros meios que não apenas o CMSP, o que evidencia que as possibilidades de
ensino não estão restringidas para aqueles que estão afastados por pertencerem a grupo de
risco para COVID-19.

7. Qual o protocolo indicado pela Secretaria de Educação a ser adotado no caso da
identificação de um ou mais casos de infecção pelo coronavírus em determinada escola?

8. Ainda no caso de eventual contaminação no ambiente escolar, existe um protocolo para o
contato com a rede de saúde da região para o atendimento e monitoramento de novos casos?
Existe um protocolo com relação aos atores da comunidade escolar que a(s) pessoa(s)
infectada(s) teve contato?

9. Qual procedimento será adotado quando um(a) professor(a) ou funcionário(a)  precisar ser
afastado por contaminação pelo coronavírus? Novos profissionais serão contratados para
substituí-los?

Em relação aos itens 7, 8 e 9, acima, a Secretaria de Educação informa que:

Conforme orientação da área da saúde, que detém competência máxima na definição dos
protocolos e procedimentos a serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de
diagnóstico pela COVID-19, caso apresentem sintomas para a doença, os membros da
comunidade escolar, sejam alunos, profissionais ou terceirizados,  devem ser orientados a
entrar em isolamento social imediatamente. Adicionalmente, as equipes escolares devem
notificar a Unidade Básica de Saúde-UBS referenciada na área da escola e aguardar os
encaminhamentos a serem providos pela própria UBS e também pela Vigilância Sanitária, se
necessário.

Caso a manifestação de sintomas venha a ocorrer na própria escola, a pessoa sintomática
deve aguardar até que possa deixar a escola em uma sala ampla e arejada, disponibilizada
exclusivamente para esse fim.

No caso de isolamento e afastamento de professores com suspeita ou confirmação de
diagnóstico para a COVID-19, não há necessidade de que sejam contratados novos
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profissionais para substituí-los enquanto durar o período de isolamento, devendo a escola se
reorganizar a equipe para que os alunos da turma atribuída ao professor isolado possam
continuar acompanhando suas aulas mesmo enquanto ele estiver afastado.

A deliberação CIB-SP[33]nº 21/2021, que dispõe as diretrizes para o trabalho integrado da
Saúde e Educação para Controle da COVID-19 nas Escolas, deixa claro que caberá às
Secretarias Municipais de Saúde e seus equipamentos - e, em particular, às UBSs - a
investigação clínica, epidemiológica e laboratorial dos casos individuais, como realizar
testagem, rastrear contatos, identificar surtos, orientar com relação às condições que
caracterizam os indivíduos no grupo de risco, dar suporte às escolas, entre outras medidas
atinentes à respectiva Pasta.

De igual maneira, é importante pontuar que o controle sanitário específico das escolas é
prerrogativa primordial dos funcionários de saúde, cabendo aos profissionais de educação,
como mencionado anteriormente, comunicar-se e articular-se com eles de maneira constante,
também de acordo com as orientações da Deliberação CIB-SP nº 21/2021

O papel dos gestores escolares consiste em, frente a caso suspeito ou confirmado de
contaminação de COVID-19 entre pessoas que tenham frequentado as escolas, informar a
UBS, que deve contatar a Vigilância Sanitária municipal para averiguar a situação. As
pessoas com suspeita ou contaminação também devem ser orientadas a buscar atendimento
médico, por meio do qual pode haver indicação para testagem.

Da parte das escolas, cumpre pontuar que seus gestores contam com o Sistema de Informação
e Monitoramento para a COVID-19-SIMED, instituído pelo § 3º do Artigo 2º do Decreto
Estadual 65.384 de 17 de dezembro de 2020, como principal instrumento de monitoramento e
informação para eventuais casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 entre membros das
comunidades escolares. O SIMED deve ser alimentado constantemente, de acordo com o
surgimento de casos confirmados ou suspeitos nas escolas. 

10. Sabendo que o retorno às atividades presenciais é opcional por parte dos pais, mães e
responsáveis, qual procedimento está sendo adotado para os alunos que optaram pelo não
retorno nesse momento? As atividades de ensino à distância continuam sendo desenvolvidas?

Todos os estudantes da rede estadual de ensino possuem acesso ao Centro de Mídias da
Educação de São Paulo-CMSP. O retorno às atividades presenciais tem sido feito de maneira
gradual, com limite de presenças diárias, a partir do desenvolvimento da modalidade híbrida
de ensino. Assim sendo, informa-se que as atividades de ensino à distância seguem sendo
desenvolvidas diariamente para os alunos cujas famílias optarem por não autorizar o retorno
presencial e que pertençam ao grupo de risco, como também para todos aqueles alunos que
não estejam escalados para frequentar a escola em determinado dia, de acordo com o
revezamento definido pela própria equipe escolar.

Cumpre pontuar aqui também que também é feita a avaliação do conteúdo transmitido por
meio do CMSP, por meio da cobrança de atividades, tanto para os alunos que estão
frequentando o ensino híbrido, quanto para aqueles que pertencem ao grupo de risco que
estão desenvolvendo sua aprendizagem de maneira exclusivamente remota.

11. Em consequência do questionamento anterior, existe um levantamento sobre o acesso aos
dispositivos necessários para as atividades remotas de ensino (computadores e tablets) por
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parte dos estudantes? O que está sendo feito com relação aos estudantes que não retornaram
às atividades presenciais e não tem acesso a esses equipamentos?

Informa-se que, para os alunos que não têm acesso a esses equipamentos ou a uma
infraestrutura tecnológica de maior qualidade em suas casas, as escolas estaduais
permaneceram abertas desde o dia 08 de fevereiro para que pudessem fazer uso de
equipamentos e de Internet.

Menciona-se, adicionalmente, que a Secretaria de Educação investiu, entre 2020 e 2021, mais
de R$ 1,5 bilhão em equipamentos tecnológicos para renovar a infraestrutura das escolas e
potencializar as possibilidades de ensino mediado por tecnologia entre alunos e membros das
comunidades escolares.
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