
 

 

INDICAÇÃO Nº 671, DE 2022 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regimento Interno, ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado de São Paulo que determine à Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo e demais órgãos competentes que sejam adotadas as providências necessárias a 

fim de providenciar a aquisição e distribuição de máscaras PFF2 para todos os integrantes da 

comunidade escolar da rede estadual pública de ensino, que tenham capacidade para 

manuseá-las, incluindo crianças acima de 04 anos e todos os adultos, salvo os que 

comprovadamente apresentarem restrições para o uso da máscara.   

Indicamos ainda que essa distribuição de máscaras PFF2 seja acompanhada por formação para 

os educadores sobre o uso adequado e regras de reutilização das máscaras, formas de 

contágio da covid, e produção de conteúdo pedagógico, não apenas para os estudantes, mas 

para os familiares e responsáveis. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Em decorrência do retorno presencial das aulas em todo o Estado de São Paulo e em meio a 

uma onda recorde de casos de covid-19 no país por conta da variante Ômicron, muito mais 

transmissível que as cepas anteriores do Sars-Cov 2, a média móvel de óbitos está em cerca de 

250 mortes por dia. No Brasil, são mais de 750 mortes diárias.  

Considerando que a população mais vulnerável, neste momento, é aquela que não está 

vacinada e que o maior grupo sem vacina, neste momento, é o de crianças, já que no Estado 

de São Paulo apenas 60% das crianças entre 05 e 11 anos tomaram a primeira dose da vacina1 

e nenhuma criança brasileira nesta faixa etária tem a segunda dose.  

Considerando a Nota Técnica 32 da Rede Pesquisa Solidária2 sobre os protocolos nas redes 

municipais e estaduais de educação: “A utilização de máscaras de alta qualidade (PFF2 ou N95) 

é comprovadamente uma medida de grande efetividade na contenção do contágio por COVID-

                                                           
1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-atinge-60-das-criancas-
imunizadas-o-dobro-dos-eua/ 
2 https://redepesquisasolidaria.org/boletins/boletim-32/com-a-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-
publica-de-estados-e-municipios-melhorias-nos-protocolos-sao-necessarias-para-garantir-maior-
seguranca-de-alunos-e-profissionais-da-educacao/ 

https://redepesquisasolidaria.org/boletins/boletim-32/com-a-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-publica-de-estados-e-municipios-melhorias-nos-protocolos-sao-necessarias-para-garantir-maior-seguranca-de-alunos-e-profissionais-da-educacao/


 

19. No entanto, apenas 2 entre as 26 capitais (8%) e 1 entre os 27 estados (4%) distribuíram 

este tipo de máscaras como parte do esforço de reabertura para o ensino presencial”.  

Considerando as recomendações do O Centers for Disease Control and Prevention dos Estados 

Unidos (CDC)3 que recentemente indicou que as máscaras de pano são as que menos 

protegem, enquanto as PFF2 são eficazes no controle da transmissão.  

Diante dos fatos apresentados se faz necessária a indicação ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo para que determine à Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo e demais órgãos competentes que sejam adotadas as providências necessárias a 

fim de providenciar a aquisição e distribuição de máscaras PFF2 para todos os integrantes da 

comunidade escolar da rede estadual pública de ensino, que tenham capacidade para 

manuseá-las, incluindo crianças acima de 04 anos e todos os adultos, salvo os que 

comprovadamente apresentarem restrições para o uso da máscara e que referida distribuição 

seja acompanhada por formação para os educadores sobre o uso adequado e regras de 

reutilização das máscaras, formas de contágio da covid, e produção de conteúdo pedagógico, 

não apenas para os estudantes, mas para os familiares e responsáveis. 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em 18/02/2022. 

a) Monica da Mandata Ativista

                                                           
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/overview/index-
Portuguese.html#anchor_1639079763692 




