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SÃO PAULO TEM A MAIOR 
REDE DE ENSINO DAS AMÉRICAS 2

230 mil 
servidores

3,5 
milhões 

de estudantes

91
Diretorias 
de Ensino

5,1 mil
escolas



Fonte: UNESCO
(Fevereiro, 2021)

PANORAMA MUNDIAL
FECHAMENTO DAS ESCOLAS 3

Em fevereiro, o Brasil já era o país que estava há mais tempo com escolas fechadas.

Em muitos municípios e Estados do Brasil, escolas seguem fechadas e milhões de 
estudantes estão fora da escola há mais de 1 ano e meio.



EDUCAÇÃO É ESSENCIAL
RISCO DE EVASÃO ESCOLAR 4

Estudo de pesquisador brasileiro 
da Universidade Zurique, 

Guilherme Lichand,  aponta alto 
risco de evasão na rede pública de 

ensino de São Paulo.



EDUCAÇÃO É ESSENCIAL
PREJUÍZOS À APRENDIZAGEM 5

SEDUC-SP e 
Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) 
realizam avaliação da 

aprendizagem de 
estudantes da rede 
estadual de ensino.  



EDUCAÇÃO É ESSENCIAL
PREJUÍZOS À SAÚDE MENTAL 6

Parceria do Instituto 
Ayrton Senna e 

SEDUC-SP levantou a 
percepção dos alunos 
sobre suas habilidades 
emocionais em 2019.  



LINHA DO TEMPO
RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 7

08 /set

2020

03/nov

Autorização 
das aulas 
regulares 

para EM e EJA

Abertura das 
escolas para 
atividades 
presenciais

04/jan

Recuperação 
presencial

2021

08/fev

Abertura das 
escolas para ano 

letivo 2021

14/abril

Início do 
segundo 

semestre letivo 
presencial

08/mar

Fase emergencial: 
escola aberta só 

para os mais 
vulneráveis

02/agosto

Fase vermelha: 
presença de 35% 

São Paulo é, desde 2020, o Estado mais empenhado no retorno seguro às aulas presenciais.

Julho

Recuperação
Presencial



VOLTA ÀS AULAS
AMPLIAÇÃO DO RETORNO 8

LIMITE DE PRESENÇA
Capacidade física das escolas 

Cada escola retorna de acordo com seu próprio plano de retorno, elaborado e aplicado com o 
cumprimento dos protocolos e supervisão da SEDUC-SP.

DISTANCIAMENTO FÍSICO
1 metro entre as pessoas 

Continua opcional para as famílias mandarem os estudantes para as aulas presenciais.

 A partir de hoje, 2 de agosto de 2021



VOLTA ÀS AULAS
PANORAMA GERAL 9

91 mil estudantes (3% das matrículas do estado) 

194 escolas (4% da rede) 
ainda não podem retornar às aulas presenciais.

Apesar de todas as evidências quanto à urgência do retorno presencial e dos esforços 
empreendidos pela SEDUC-SP para garantir o retorno seguro:

68 municípios ainda têm decretos municipais que impedem 
o retorno presencial a partir do dia 6 de agosto. 



ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA
APOIO PARA O RETORNO



CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO DE SP
ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA 11

Ensino Mediado 
por Tecnologia

A função do 
professor é essencial

Ensino compartilhado 
em todo lugar

Estúdios montados para 
transmitir aulas gravadas 
e ao vivo
No app e na TV

No app, alunos assistem às 
aulas e interagem com 
professores e colegas

Internet móvel patrocinada 
para todos que acessarem o 
app



CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO DE SP
ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA 12

No dia 03 de abril de 2020, no meio da pandemia, nasceu o CMSP
porque nenhum aluno deveria ficar para trás.

O CMSP é hoje ferramenta para implementação do ensino mediado por 
tecnologia e a plataforma que permite a SEDUC-SP se comunicar com 
estudantes e professores, em qualquer lugar, a qualquer momento.



CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO DE SP
ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA 13

Números do primeiro ano de CMSP

3.029.395 acessos
Entre alunos e professores da rede estadual

8.057 aulas
Disponíveis no repositório

7.260 horas-aula
Transmitidas 



CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO DE SP
ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA 14

CMSP no Primeiro Semestre de 2021

72.111 professores 
transmitiram aulas no CMSP*

46,5%
dos 155.000 mil professores da rede 

que atuam em sala de aula

Esse número compreende os professores que estão alocados para transmitir 
aulas para os estudantes que estão em casa, de acordo com o revezamento.
Todos os outros 53,5% ministram aulas presencialmente nas escolas.

*Muitos outros professores também realizam transmissões, mas em outras plataformas



INVESTIMENTOS PARA 
A VOLTA ÀS AULAS
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INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES
VOLTA ÀS AULAS

Para garantir a segurança e ampliação do retorno às aulas presenciais, bem como a 
viabilização do ensino mediado por tecnologia no contexto da pandemia, a SEDUC-SP 
realizou uma série de investimentos:

CONECTA EDUCAÇÃO PDDE-SP SEGURANÇA E HIGIENE
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R$ 1,5 BILHÃO investidos
para renovar o parque tecnológico das escolas
com desktops, notebooks, tablets, chips de internet, TVs, 

plataformas de carregamento móvel e outros itens

CONECTA EDUCAÇÃO
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

Com maior acesso a equipamentos, somado a ações de formação em tecnologia, 
estudantes e equipes escolares têm mais condições para desenvolver um processo de 
aprendizagem mais abrangente e mais alinhado às demandas do século XXI



CONECTA EDUCAÇÃO
QUANTITATIVOS: AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS

Notebooks 269 mil unidades
Plataformas de 
carregamento móveis 5,2 mil unidades

Tablets 3,5 mil unidades
Televisores 47 mil unidades
Desktops 86.839 unidades
Wifi 65 mil kits
PDDE - Kit CMSP 61 mil kits
Professor Conectado 80,6 mil adesões
Chips de Internet 700 mil unidades

OBJETO QUANTIDADE
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100 MEGA de Internet de link dedicado estão sendo 
instaladas em 100% das escolas estaduais 

Finalização prevista em julho de 2022

CONECTA EDUCAÇÃO
MEGA ESCOLA

Instalação de programa NIC.br nos computadores 
para coleta automática da velocidade da internet.

Coleta pode ser feita também via aplicativo, que 
pode ser baixado inclusive pelos alunos.

Índice de Conectividade

Internet de qualidade para potencializar o uso da tecnologia.
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O PDDE-SP foi criado em setembro de 2019 para modernizar e 
desburocratizar a gestão de repasse de recursos às escolas estaduais

já foram enviados às escolas estaduais 
até o momento

O PDDE-SP é um programa guarda-chuva, que, a partir de eixos, permite às escolas realizar 
compras e investimentos específicos de maneira rápida e adequada às suas realidades

Mais de R$ 1,5 bilhão

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE-SP



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 21

PDDE - COVID

PDDE - Manutenção

PDDE - Contabilidade

PDDE - Demandas

PDDE - Dignidade Íntima

Repasses essenciais para atuação das escolas na pandemia:

PDDE - Kit CMSP

PDDE - Descartáveis



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 22

PDDE - Manutenção

Repasses transferidos para cobrir despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados 
em ações voltadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, para a garantia do 
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas.

R$ 922 milhões já repassados

E.E. Dom Agnelo Cardeal Rossi R$ 590.935 recebidos



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXO MANUTENÇÃO 23

Reformas 
em Banheiros

*De acordo com inspeções realizadas pela SEDUC-SP e pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE

99% das escolas da Rede Estadual passaram por obras, pequenas intervenções 
ou manutenção para melhoria de sua infraestrutura.*

+5.000 escolas
(97% da rede)

Reformas 
em Cozinhas/Refeitórios

+2.100 escolas
(+40% da rede)

Muitas das intervenções realizadas foram essenciais para garantir maior segurança 
para o retorno presencial, como por exemplo:



E.E. DOM AGNELO ROSSI
O QUE A ESCOLA FEZ COM O RECURSO? 24

Revitalização da área externa

Antes Depois
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Revitalização da sala de leitura:

Antes Depois

E.E. DOM AGNELO ROSSI
O QUE A ESCOLA FEZ COM O RECURSO?



26

Melhorias na cozinha:

Antes Depois

E.E. DOM AGNELO ROSSI
O QUE A ESCOLA FEZ COM O RECURSO?
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Troca de mictório no banheiro dos alunos:

Antes Depois

E.E. DOM AGNELO ROSSI
O QUE A ESCOLA FEZ COM O RECURSO?



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 28

Repasses destinados à aquisição de Kit Centro de Mídias que poderá ser composto por 
equipamentos como: televisão, microfone, webcam, estabilizador e outros itens tecnológicos.

R$ 150 milhões já repassados

E.E. Dom Agnelo Cardeal Rossi R$ 46.648 recebidos

PDDE - Kit CMSP

O que a escola fez com o recurso?



29

Salas com Centro de Mídias:

Antes Depois

Aquisição dos componentes do kit CMSP para as 23 salas, 04 delas foram 
contempladas com o kit completo (com a moldura touch).

E.E. DOM AGNELO ROSSI
O QUE A ESCOLA FEZ COM O RECURSO?



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 30

Repasses destinados à aquisição de produtos e dos equipamentos necessários à prevenção 
do contágio pela COVID-19 necessários à adoção das diretrizes dos Protocolos Sanitários

R$ 50 milhões já repassados

E.E. Dom Agnelo Cardeal Rossi R$ 10.587 recebidos

PDDE - COVID



Repasses destinados ao combate da pobreza menstrual nas escolas estaduais, no âmbito do 
Programa Dignidade Íntima, a partir da aquisição de produtos de higiene íntima menstrual 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 31

R$ 30 milhões já repassados

E.E. Dom Agnelo Cardeal Rossi R$ 24.138 recebidos

PDDE - Dignidade Íntima



Repasses destinados à aquisição de utensílios descartáveis utilizados para o fornecimento de 
alimentação escolar.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EIXOS ATUAIS 32

R$ 5 milhões já repassadosPDDE - Descartáveis

PDDE - Contabilidade

PDDE - Demandas

Utilizado para atendimento à demandas específicas das unidades escolares estaduais. 

Repasses destinados à contratação de serviços de contabilidade e aquisição de certificado digital

R$ 8,3 milhões já repassados

Repasses específicos por escola



Aquisições de EPIs e itens de higiene pela SEDUC-SP, que podem ser complementados
 pelas escolas a partir do PDDE COVID:

INVESTIMENTOS EM PROTOCOLOS
AQUISIÇÃO DE EPIs E ITENS DE HIGIENE 33

182 milhões folhas de
PAPEL 

108 mil litros
SABONETE LÍQUIDO

 6 milhões de rolos
PAPEL HIGIÊNICO

23,7 milhões
COPOS DESCARTÁVEIS

228,3 mil litros
ÁLCOOL EM GEL

12 milhões de
MÁSCARAS DE TECIDO

*Outros quantitativos dos itens e face shields foram adquiridos em 2020 
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Fortalecer o engajamento 
da comunidade e vínculo 
entre família e escola

Apoiar as famílias mais 
vulneráveis do Estado 
durante a pandemia

Para mitigar os impactos da pandemia da Covid-19 nas 
famílias dos estudantes da rede estadual de ensino, a SEDUC-SP está contratando 

20 mil pais e mães de estudantes para atuar nas escolas

Intensificar as estratégias 
de busca ativa através da 
participação de familiares 

Garantir o cumprimento 
dos protocolos sanitários  
para retorno seguro 

INVESTIMENTOS EM PROTOCOLOS
BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO - RESPONSÁVEIS

Objetivos:
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Benefício mensal de R$500,00 até dezembro
Jornada de 4h diárias de trabalho 

Atividades
● Busca ativa de alunos
● Apoio à Educação especial
● Acompanhamento de protocolos 

sanitários 
● Apoio geral à escola

Seleção de 20 mil 
responsáveis por alunos 

da rede estadual 

Investimento de até R$ 60 milhões 
em 2021 nas famílias mais 

vulneráveis da rede estadual

INVESTIMENTOS EM PROTOCOLOS
BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO - RESPONSÁVEIS



  02/ago Início das entrevistas realizadas pelas escolas

BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA 2021 36

Contratados já estarão trabalhando nas escolas  16/ago.

  19/jul. Início das inscrições no site pelos familiares

Fim das inscrições no site pelos familiares  31/jul.

68 mil candidatos inscritos até 30/jul



PREMISSAS PARA O RETORNO



PREMISSAS  
PARA O RETORNO SEGURO 38

COMUNICAÇÃO
é fundamental ao longo da pandemia para que todos contribuam para o retorno.

VACINAÇÃO 
segurança e confiança para os profissionais da educação retornarem presencialmente.

ACOLHIMENTO
a todo o momento, para estudantes e profissionais retornarem 



VACINAÇÃO
PREMISSAS PARA O RETORNO 39

10 de abril: Profissionais maiores de 47 anos.

12 de maio: Profissionais com comorbidades

09 de junho: Profissionais maiores de 45 e 46 anos 

11 de junho: Profissionais acima de 18 anos.

Vacinação de todos os profissionais da 
educação básica

2ª Etapa

1ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa



Orientações sobre os protocolos sanitários, organização pedagógica e 
comunicação com as famílias. 

Plantão de dúvidas sobre a ampliação do atendimento no 2º semestre:
● Protocolos sanitários, 
● Recursos Humanos, 
● Serviços, Financeiro, 
● Infraestrutura e Tecnologia:

COMUNICAÇÃO
PREMISSAS DO RETORNO 40

Para preparar as comunidades escolares para o retorno presencial, a SEDUC-SP 
realizou uma série de lives e encontros formativos ao longo das últimas semanas.

Temas abordados

           

As equipes da SEDUC-SP 
estão sempre à 

disposição para sanar 
dúvidas da rede e apoiar 

as comunidades 
escolares



           

ACOLHIMENTO
PREMISSAS DO RETORNO 41

O Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP, foi criado 
com a proposta de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, 
colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem.

No contexto da pandemia, o CONVIVA foi essencial para contribuir para o acolhimento para 
estudantes e equipes escolares, sobretudo a partir de duas ações:

Psicólogos 
da Educação

           
Lives 
Formativas



ACOLHIMENTO
PREMISSAS DO RETORNO 42

        5.102 Escolas no Programa 
Escolas que solicitaram encontros: 4.426
Total de encontros finalizados: 33.689
Total de horas: 33.592

           Psicólogos da Educação
1.049 psicólogos contratados
Com formação e especialização na área, bem como 
conhecimento de tecnologia e informática

Psicólogos devem preparar e auxiliar profissionais da educação para tratar e melhorar o clima escolar, 
e fomentar o desenvolvimento socioemocional de equipes e alunos, inclusive no contexto da pandemia

              Beneficiados
Alunos: 27.877
Professores: 112.514
Demais servidores: 16.229



ACOLHIMENTO
PREMISSAS DO RETORNO 43

Lives em 2020
28 videoconferências
+230 mil visualizações

           Lives Formativas
Toda segunda-feira
São realizadas lives e formações sobre temas 
relativos ao acolhimento, com convidados especiais

As lives do CONVIVA são transmitidas para toda 
a rede no Centro de Mídias da Educação e já 
fazem parte da rotina semanal de muitos 
profissionais da educação

Lives em 2021
14 videoconferências 
+95 mil visualizações.



CRIANÇAS E JOVENS 
COM COMORBIDADES 44

A recomendação para estudantes com comorbidades é, no momento,
que não retornem às aulas e atividades presenciais. 

Recomendação CIB 21/21

Com  comorbidades

São Paulo será o primeiro Estado a dar início à vacinação de 3,2 milhões de jovens de 12 a 17 anos. 

Com  deficiência permanente Gestantes e puérperas 

1ª Etapa em 23 de agosto: 430 mil jovens em situação de maior vulnerabilidade:

A imunização desses jovens tem também como objetivo dar maior 
segurança às família para o retorno às aulas presenciais



OBRIGADO 


