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O plano de retorno das atividades presenciais da 
educação tem como premissa central: 
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Proteger vidas e cuidar 
 de estudantes, profissionais 

da educação, pais ou 
responsáveis, famílias e 

comunidades



VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Retornos Escolas no Estado de São Paulo
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Abertura desde 08 de setembro 
Número de escolas abertas supera 2.800

Levantamento Regional 
Mais de 60% do território com atividades presenciais

Nas quase 2 mil escolas abertas da rede estadual, não há registro de 
casos com transmissão no ambiente escolar

Cumprimento dos protocolos 
Monitoramento e Isolamento garantiram segurança nas escolas

Do total de casos reportados, a maioria foi caso único na escola



1,8 milhão de rolos 
PAPEL HIGIÊNICO

100 mil rolos  
PAPEL TOALHA

10.740  
TERMÔMETROS

78 milhões 
COPOS DESCARTÁVEIS

440 mil 
FACE SHIELDS

VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Retornos Escolas Estaduais
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12 milhões de 
MÁSCARAS DE TECIDO

A entrega de itens de proteção individual e de materiais de limpeza tem sido feita a partir do 
plano de retorno apresentado pelas escolas indicando alunos e servidores que retornam.

367 mil litros 
ÁLCOOL EM GEL

221 milhões de litros 
SABONETE LÍQUIDO



Programa Dinheiro Direto na 
Escola: R$ 700 MM em 2020

VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Retornos Escolas Estaduais

As escolas estaduais ganharam agilidade 
para executar recursos durante o ano de 

acordo com sua realidade específica 

R$ 50 MM exclusivos para  
enfrentamento à Covid-19

+ R$ 700 MM para 2021 
já estão sendo repassados às 

escolas neste mêsEE Yolanda Bernardini - Zona Sul, São Paulo, SP
DEPOIS DEPOIS

ANTES DEPOIS

ANTES



VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Retornos Escolas Estaduais

6Mais de 4.600 escolas com banheiros reformados com recursos do PDDE



VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Retornos Escolas Estaduais
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Nossas escolas já voltaram 
mas não para todos os alunos 

As crianças continuarão sendo 
prioridade no Estado de São Paulo



País mantém escolas abertas durante “light 
lockdown” e antecipa recesso escolar de fim 
de ano como medida de prevenção, apenas 
mantendo atendimento emergencial.

VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Experiências internacionais
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O país optou por fechar 
outros segmentos sociais e 
manter abertas as escolas. 

Com nova quarentena no início de 
novembro, houve o fechamento 
de bares, restaurantes e lojas. 
Escolas permaneceram abertas. 

Com máscaras obrigatórias para 
crianças a partir de seis anos, escolas 
infantis permanecem abertas durante 
nova onda no país.

França

Reino Unido

Itália

Alemanha

Irlanda

1º país europeu a impor um 
novo lockdown nacional com o 
aumento de casos. Escolas 
permaneceram abertas  
mesmo na fase de lockdown

Nova Iorque

Após anunciar novo fechamento de 
escolas, o Prefeito voltou atrás e 
escolas permanecerão abertas 
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Fase 4Fase 3Fase 2Fase 1

Educação Básica: até 35% 
Educação Superior: -

Educação Básica: até 35%  
Educação Superior: -

Educação Básica: até 70%  
Educação Superior: até 35%

Educação Básica: até 100%  
Educação Superior: até 70%

Limite de presença (matrículas)

VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Atualização: Abertura regionalizada 

Fase 5



VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Monitoramento do setor educacional 

Sistema permite: 
● Levantamento de sintomas e comorbidades 
● Monitoramento de contatos 
● Indicação de UBS a qual aluno/servidor deve 

ser encaminhado 
● Segurança do armazenamento das informações 

Desenvolvido com o apoio da área da saúde e 
participação das escolas estaduais e particulares

SISTEMA DE MONITORAMENTO 
Disponível para escolas estaduais, municipais e privadas,  
permite controle de ocorrências em escolas do Estado

11

Nossa principal ferramenta 
Monitoramento como ação estratégia 
para evitar surtos. Escolas estaduais e 
de 400 municípios são obrigadas a 
alimentar o sistema



A quantidade de alunos por sala e a 
organização das turmas de acordo com a 
fase em que se encontra a unidade escolar

VOLTA SEGURA DA EDUCAÇÃO 
Calendário 2021
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FEVEREIRO

29 30 31 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

1 2
Início das aulas presenciais da rede 
estadual em 01º de fevereiro de 2021

Durante o mês de janeiro, as escolas 
poderão realizar atividades presenciais de 
reforço para os alunos que mais precisam



Guarujá, EE Prof Galdino Moreira, 14 de dezembro.



Obrigado


