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Porto Alegre, 31 de agosto de 2020

A seguir, análise das informações prestadas pela comunidade escolar, a partir de consulta
online: “EDUCAÇÃO E PANDEMIA NO RS” – pesquisa por adesão, desenvolvida pelo CPERS
Sindicato.

A pesquisa contou com questionário segmentado por grupo de respondentes são eles: Diretores
e vice-diretores, professores, funcionários de escola, especialistas, orientadores educacionais,
pais e/ou responsáveis e alunos da rede pública estadual de ensino.

O questionário foi divulgado em todas as redes sociais do CPERS, bem como foi enviado a todos
os núcleos para que fosse divulgado localmente à comunidade escolar. Os núcleos estão
organizados em regionais por todo o estado do Rio Grande do Sul.

A consulta contou com perguntas separadas por temáticas, incluindo questões voltadas a
conhecer a estrutura e recursos da escola diante da pandemia, condições para consecução das
aulas remotas, e outras questões vinculadas a preocupações do Sindicato que podem influenciar
o debate público e a ação dos tomadores de decisão públicos ou privados, através do
conhecimento da percepção da comunidade escolar sobre as principais questões no âmbito da
educação emmeio a pandemia Covid-19.

Avaliação das respostas recebidas até 21/08/2020
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Estatística Descritiva

Até 21/08/2020 foram recebidos 3.895 questionários, contudo nem todos válidos. Verificou-se
que havia questionários duplicados, esses foram desconsiderados, além disso uma parte dos
questionários embora tivessem sido preenchidos com nome, CPF, telefone, cargo na escola e se
gostariam de receber notícias do CPERS (questões da primeira página do questionário na web)
as demais, não foram respondidas, e portanto, foram desprezados para o presente
levantamento. A seguir, quadro resumo sobre essas avaliações prévias quanto a validação.
Restando de um contingente de 3.895 questionários, 2.131 válidos ou 54,7% dos recebidos.

Tabela 1– Estatísticas descritivas

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese

De acordo com os dados do último censo escolar no Rio Grande do Sul há 2.345 escolas
pertencentes a rede pública estadual, dentre os 2.131 questionários válidos esses contemplam
872 escolas diferentes, ou seja 37,2% do total das escolas, distribuídas por 282 municípios
gaúchos.

Segmento
N. de

Respondente
s

Distribuição (%)
de respondentes

CPFs
duplicados e
removidos

Nomes
duplicados na
mesma escola
- removidos

Sem
respostas

N. de
Questio-
nários
Válidos

(%)
Questionários
válidos / total

de
respondentes

Diretores e vice 378 9,7 55 9 108 206 54,5
Professores 2124 54,5 334 10 613 1.167 54,9
Especialistas 85 2,2 13 - 32 40 47,1
Funcionários 505 13,0 88 - 233 184 36,4
orientadores 87 2,2 26 - 27 34 39,1
Pais e responsáveis 434 11,1 49 1 94 290 66,8
Alunos 282 7,2 58 14 210 74,5

3.895 100,0 623 20 1.121 2.131 54,7
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A Tabela 2, demonstra que os questinários válidos recebidos estão alinhados com a distribuição
de matrículas segundo as Coordenarias Regionais de Educação, contemplando uma percepção
da comunidade escolar distribuída adequadamente no território estadual.

Tabela 2 - Número de questionarios válidos e matrículas da rede estadual de ensino segundo
Coordenadoria Regional da Educação (CRE)
Rio Grande do Sul

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020 e Censo escolar 2017
Elaboração: Dieese

CRE
N. de

questionários
válidos

Distribuição dos
questionários

(%)

Matrículas rede estadual
(censo escolar 2017)

Distribuição (%)
das matrículas

0 8 0,4 -
1 340 16,0 131.481 14,13
2 203 9,5 74.250 7,98
3 63 3,0 22.545 2,42
4 117 5,5 50.569 5,43
5 184 8,6 44.596 4,79

6 81 3,8 35.209 3,78
7 42 2,0 34.554 3,71
8 136 6,4 36.319 3,90
9 14 0,7 15.489 1,66
10 51 2,4 30.465 3,27
11 60 2,8 36.350 3,91
12 62 2,9 35.167 3,78
13 27 1,3 21.239 2,28
14 21 1,0 13.694 1,47
15 29 1,4 24.756 2,66
16 57 2,7 19.937 2,14
17 54 2,5 19.866 2,13
18 66 3,1 20.986 2,26
19 35 1,6 26.110 2,81
20 42 2,0 22.417 2,41
21 32 1,5 15.842 1,70
23 19 0,9 9.383 1,01
24 28 1,3 14.280 1,53
25 24 1,1 13.553 1,46
27 48 2,3 38.266 4,11
28 140 6,6 68.287 7,34
32 36 1,7 9.660 1,04

35 25 1,2 13.939 1,50
36 49 2,3 16.063 1,73
39 38 1,8 15.344 1,65

Total Geral 2131 100 930.616 100,00
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1ª Divulgação (captação entre os dias 27/07 e 12/08/2020)

Mais de 90% das escolas não têm recursos adequados para um retorno seguro

86% NÃO acreditam que é possível retomar as aulas sem vacina. Apenas 6% responderam
que é possível; os demais afirmaram não saber

84% dos pais afirmam que não mandariam os filhos à escola antes da disponibilização de
uma vacina. Apenas 5% levariam. 11% afirmaram não saber

77% acreditam que a Educação Infantil deve ser a últimamodalidade a retomar as atividades
presenciais

91,9% afirmam que a escola não tem recursos suficientes para investir em estrutura para
receber alunos(as) e adquirir os EPIs necessários

81% afirmam que a escola não tem um número adequado de profissionais de limpeza para
realizar a higienização necessária

70,4% revelam que os repasses da verba de autonomia financeira estão em atraso

61,6% afirmam que os repasses da verba de manutenção estão em atraso
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2ª Divulgação (captação entre os dias 27/07 e 21/08/2020)

De acordo com as direções, 96% das escolas possuem grupo de risco. Sendo que em mais
da metade delas (54%) houve a indicação de que pelo menos 20% (e quase ametade desses,
indicaram que chega a ultrapassar 40%) do quadro funcional de sua escola enquadra-se em
algum grupo de risco.

A pesquisa revelou que do total de educadores respondentes até 44% se declarou como
pertencente ao grupo de risco. Em determinados grupos ocupacionais, como o de
funcionários, esse percentual chega a 55%.

Casos de Covid-19

15,7% dos educadores declararam que algum colega de sua escola foi diagnosticado com
Covid, contingente que abrange 142 escolas diferentes (16,3% do total de escolas com
respondentes) localizadas em 76 municípios diferentes.

Considerando o contingente de 15,7% dos educadores que declarou conhecer algum colega
da escola com Covid, 8,3% desses, indicaram que o profissional não foi imediatamente
afastado; 75,5% indicou que a CRE NÃO providenciou a pronta higienização do espaço
escolar e 51,0% informou que a CRE NÃO alterou o regime de trabalho, encerrando as
atividades presenciais ou reduzindo os períodos.

Mesmo diante dessa situação...

A pesquisa revelou que 39% das escolas estão trabalhando em regime de plantão presencial

Para os funcionários de escola foi perguntado se na escola havia materiais de limpeza
suficientes para realizar a desinfecção dos espaços, onde mais da metade (57%) indicou que
não há.

69% dos educadores indicaram que realizam atendimento à comunidade escolar
presencialmente, sendo que de acordo com as Direções das escolas (conforme a 1ª
divulgação da pesquisa):

71% dos estabelecimentos de ensino não está fornecendo máscara com a frequência
necessária para todos os professores que estão trabalhando presencialmente

70% dos respondentes indicaram que a escola não tem espaço físico adequado para
atender alunos mantendo o distanciamento social e em ambientes arejados.
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Resultados de questões relacionadas ao atendimento, perguntas
realizadas aos Diretores e Vice diretores, professores, especialistas,
funcionários e orientadores

Gráfico 1 - Sua escola está trabalhando em regime de plantão presencial ?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato - posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese

Gráfico 2 - Quantas vezes por semana?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato - posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese
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Gráfico 3 - Atende a comunidade escolar presencialmente ?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato - posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese

Gráfico 4 - É comum a formação de filas ou aglomeração por conta do atendimento?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato - posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese
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Gráfico 5 - Você pertence a algum grupo de risco?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato - posição de 21/08/2020.
Elaboração: Dieese

OBS: Quando perguntado aos diretores, se na sua escola havia profissionais que faziam parte do
gupo de risco, 96% indicou positivamente.

Chamou atenção que entre o grupo de “funcionários” o percentual daqueles que indicam que 
pertencem a um grupo de risco foi de 55%.

Importa registrar 54% dos Diretores indicaram que pelo menos 20% (e quase a metade desses,
indicaram que chega a ultrapassar 40%) do quadro funcional de sua escola enquadra-se em
algum grupo de risco.

Além disso, destaca-se que nas contribuições descritivas de Diretores e vice-diretores muitos
indicaram que estão no grupo de risco e não tem quem os substitua nas atribuições de suas
funções.
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A sua escola tem falta de Professores(as) ?

NÃO = 59,5%

SIM = 40,5%

Gráfico 6 - Para os que indicaram SIM foi perguntado quantos professores faltam:

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

Total de professores faltantes = 166 distribuídos por 54 escolas diferentes

A sua escola tem falta de Funcionários(as) ?

NÃO = 41,3%

SIM = 58,7%

Gráfico 7 - Para os que indicaram SIM foi perguntado quantos funcionários faltam:

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

Total de funcionários de escolas faltantes = 194 distribuídos por 79 escolas diferentes
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A sua escola tem falta de Especialistas/Orientadores ?

NÃO = 54,8%

SIM = 45,2%

Gráfico 8 - Para os que indicaram SIM foi perguntado quantos especialistas e orientadores
faltam:

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

Total de especialistas/orientadores faltantes = 104 distribuídos por 67 escolas diferentes

Tabela 3 – Falta Profissionais na escola?(1)

Grupo Ocupacional
N. de

Profissionais
faltantes

N. de escolas
com falta de
profissionais

Professores 166 54
Funcionários 194 79
Especialistas/orientadores 104 67
Total 464 161(2)

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Notas:

(1) Questão respondida por diretores e vice-diretores (206 questionários válidos, sendo 190 escolas
diferentes).

(2) Uma mesma escola pode registrar a falta de mais de um dos grupos ocupacionais.
Elaboração: Dieese
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Questão direcionada aos funcionários de escola

Gráfico 9 - Sua escola possui materiais de limpeza suficientes para a desinfecção dos espaços?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

Resultados de questões direcionadas aos Diretores e vice diretores de escola

Gráfico 10 - Sua escola possui profissionais que fazem parte do grupo de risco?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

Aos que responderam “sim” foi perguntado quantos e o total de profissionais da escola,
permitindo identificar o percentual de trabalhadores pertencentes ao grupo de risco dentro
quadro funcional do estabelecimento.

• 22,4% dos respondentes indicaram que na sua escola 40% ou mais do total de
profissionais pertencem ao grupo de risco.

• 31,6% dos respondentes indicaram que na sua escola entre 39% e 20% do total de
profissionais pertencem ao grupo de risco.
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Nao
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Sim
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• 34,2% dos respondentes indicaram que na sua escola entre 20% e 10% do total de
profissionais pertencem ao grupo de risco.

• 11,8% dos respondentes indicaram que na sua escola entre 9% ou menos do total de
profissionais pertencem ao grupo de risco.

Gráfico 11

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese
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Resultados de questões relacionadas com a possibilidade de aulas presenciais direcionadas à
educadores (Diretores, professores, funcionários, especialistas e educadores)

Gráfico 12 - Algum colega da sua escola foi diagnosticado com Covid-19?

Fonte: Consuta online realizada pelo CPERS Sindicato posição de 21/08/2020
Elaboração: Dieese

CASOS DE COVID-19 NAS ESCOLAS

• Dentre os educadores respondentes foi possível mapear que empelomenos 142 escolas
diferentes houve (até 25 de agosto) profissional da escola diagnosticado com Covid-19.
As escolas estão localizadas em 76 municípios diferentes. A seguir uma tabela com a
cidade e o estabelecimento de ensino identificado.

• Foi perguntado se o profissional foi imediatamente afastado, 8,3% indicou que não foi.

• Foi perguntado se a CRE providenciou a pronta higienização do espaço escolar, 75,5%
respondeu que não.

• Foi ainda questionado se a CRE alterou o regime de trabalho, encerrando as atividades
presenciais ou reduzindo os períodos. 51,0% respondeu não.
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