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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Tema: Condições das Unidades Escolares
Vinculação: Secretaria da Educação
Os trabalhos nesta seara de dedicaram a monitorar os resultados
e a evolução das condições do quadro docente e da estrutura física oferecida
nas escolas da rede estadual de Ensino, com base nos achados da fiscalização
operacional realizada no exercício de 2014.
À época, foram avaliadas as condições de estrutura física e
quadro docente encontradas em uma amostra de 135 escolas estaduais,
utilizando como parâmetro as recomendações do Conselho Nacional de
Educação por meio do Parecer nº 08/2010, através de sua Câmara de
Educação Básica. Frisou-se, assim, que a disponibilidade desses recursos
permite aos professores a ampliação das possibilidades de desenvolvimento de
planos de aula e de construção de projetos pedagógicos coletivos, tornando o
processo de ensino-aprendizagem mais estimulante e atrativo para os
estudantes.
O escopo das atuais análises incluiu a rotatividade do corpo
docente; a existência e o volume de professores temporários; a existência de
professores ministrando aulas incompatíveis com sua formação acadêmica; a
carga horária semanal total de trabalho dos docentes; a quantidade de alunos
matriculados por turma e a relação de aluno/área por sala de aula; a
quantidade de equipamentos, materiais de apoio pedagógico e instalações
disponíveis; e a condição de uso dos equipamentos e instalações.
As conclusões da fiscalização estiveram estribadas em visitas in
loco em 133 unidades escolares e aplicação de questionários em modalidade
eletrônica, contando com a participação de professores e dirigentes desses
locais.
Conforme relatado, o Ministério da Educação estabelece que o
docente habilitado a atuar nos anos iniciais do Ensino Básico é aquele com
formação de licenciatura, normal superior ou pedagogia. Já com relação aos
anos finais e ao ensino médio, o professor deve ostentar licenciatura específica
na disciplina de sua atuação.

Dentre as escolas da amostra selecionada, 34 delas ofereciam
turmas para os anos iniciais do ensino básico em 2018 e, dessas, apenas
29,4% possuíam todo o seu quadro docente alinhado com as diretrizes de
formação estabelecidas pelo órgão federal. Ponderou-se, por outro lado, que
94,1% das escolas da amostra ostentavam um quadro com mais de 80% de
seus professores com formação adequada para lecionar nessa etapa.
Analisando o perfil dos professores, verificou-se que, em 2018,
apenas 7,0% deles não possuía formação compatível com as atividades dos
anos iniciais, o que denota acentuada melhora em relação à pesquisa anterior
(2014), quando 28,1% dos professores apresentavam formação incompatível,
uma queda de 21,1 pontos percentuais.
Relativamente às unidades escolares dos anos finais e/ou ensino
médio, apenas 11,9% apresentava corpo docente totalmente adequado às
determinações do MEC e menos da metade (44,9%) tinha mais de 80% do
quadro ministrando apenas aulas em suas áreas específicas de atuação.
Nessa etapa de formação, não foi verificada melhoria significativa em relação
ao ano anterior no que tange à compatibilidade entre formação/atuação do
professorado (Professores com formação inadequada: 2014 – 20,8%; 2018 –
20,4%).
Anotou DCG que, contrariamente às orientações do MEC e à
Meta 15 do Plano Nacional de Educação vigente, o Decreto Estadual nº
55.078/2009 autoriza os professores da rede a complementar sua jornada de
trabalho, quando incompleta, com aulas em disciplinas diversas de sua
formação específica no caso de não haver titulares para essas disciplinas.
Salientou-se, outrossim, que o mesmo diploma local autorizou os
professores a exercerem carga semanal de até 65 horas, o vai de encontro ao
limite de 40 horas (correspondente a 32 horas-aula) preconizado pelo Parecer
CNE/CEB nº 08/2010, representando sobrecarga indesejável sobre os
profissionais do Ensino.
O constatado na inspeção é que 88,4% dos professores exercem,
no Estado, carga horária de até 32 horas-aula, com adequação face ao
recomendado pelo CNE (percentual em 2014: 87,27%). Os profissionais que

desempenhavam entre 33 e 52 horas-aula representavam 10,8% e, acima de
52 horas-aula, 0,9%.
No que tange à rotatividade dos profissionais, ou seja, à taxa
daqueles que não permanecem vinculados à mesma escola com o passar dos
exercícios, observou-se uma queda na rotatividade geral da amostra, tanto
para os professores dos anos iniciais (Taxa de Rotatividade: 2014 – 34,86%;
2018 – 28,97%) quanto para os anos finais (2014 – 37,68%; 2018 – 28,21%), e
também para as turmas de ensino médio (2014 – 37,60%; 2018 – 30,37%).
Por outro lado, apenas 6,25% das escolas dos anos iniciais
conseguiram manter estabilidade superior a 60% do seu quadro nos últimos 4
anos, o que representa piora em relação à pesquisa anterior (2014 – 17,15%).
No outro extremo, 21,88% das unidades escolares apresentaram rotatividade
de 80% ou mais do seu professorado no último quadriênio.
A situação não difere muito em relação aos anos finais, onde
3,01% das escolas mantiveram 60% ou mais dos professores, enquanto
36,09% tiveram uma rotatividade de 80% ou mais no último período analisado
(2014 a 2018).
Padrão semelhante foi observado em relação às turmas de ensino
médio: 6,06% das escolas mantiveram corpo docente com 60% ou mais de
estabilidade e 36,36% delas experimentaram rotatividade igual ou superior a
80% no quadriênio.
Tais dados foram correlacionados aos percentuais de professores
temporários atuantes na rede estadual, os quais representavam 20,04% do
total dos profissionais nas escolas analisadas. Embora tal índice demonstre
uma melhora da situação comparativamente ao marco anterior (2014 – 27,07%
de professores temporários na amostra), ele ainda apresenta dissonância
relativamente às recomendações do CNE e à Meta 18.1 do Plano Nacional de
Educação, os quais orientam a limitação de temporários a 10% do quadro total.
Do universo de escolas pesquisadas, 68,5% apresentaram
desconformidade em relação ao percentual ideal de temporários, anotando-se
que, em 2014, esse percentual era de 91,5%.

No que concerne à disponibilidade do padrão mínimo das
unidades estaduais de ensino, relatou-se que a Resolução SEE nº 2/2016 fixou
quantidade de alunos por sala superior àquele recomendado pelo Conselho
Nacional de Educação. Assim, o Estado de São Paulo admite a alocação, nos
anos iniciais do ensino básico, de 30 a 33 alunos por sala, contra a
recomendação de 24 alunos constante do Parecer Federal; 35 a 38 alunos nos
anos finais, contra uma recomendação de 30 alunos; e 40 a 44 alunos em
turmas do ensino médio, contra a recomendação de 30 alunos.
Informações apuradas pela inspeção indicam que, tomando por
parâmetro as recomendações do Conselho Nacional de Educação, 38,2% das
escolas dos anos iniciais estavam com superlotação em todas as suas turmas,
ocorrência igualmente apurada em 31,4% das turmas dos anos finais e 46,2%
das turmas de ensino médio. Com isso, concluiu DCG que, de modo geral, a
superlotação das turmas se agravou entre os dois levantamentos, o que
impactou negativamente na relação aluno por metro quadrado disposto em
cada sala de aula.
O relatório pondera, entretanto, que as escolas estaduais têm
seguido, em sua grande maioria, as quantidades de alunos e espaço em sala
de aula determinados pelas normas locais, observando-se, sob tal perspectiva,
um reduzido número de turmas superlotadas (Anos iniciais: 2,9% das escolas
com todas as salas superlotadas e 26,5% com todas as turmas adequadas;
Anos Finais: 3,8% com todas as turmas superlotadas e 43,8% com todas as
turmas adequadas; Ensino Médio: 5,7% com todas as salas superlotadas e
40,6% com todas as turmas adequadas).
Foram avaliadas, também, a existência e a quantidade de
espaços e materiais de apoio à atividade docente, em cotejo com os padrões
idealizados pelo CNE.
Aqui, a DCG relatou que as escolas dos anos iniciais são aquelas
que possuem as maiores carências de infraestrutura pedagógica em relação ao
preconizado pelo Conselho, verificando-se, no universo amostral selecionado,
que 32,4% dessas unidades não possuíam sala de leitura ou biblioteca, 20,6%
não possuíam laboratórios de informática e 82,4% não ofereciam laboratórios
de ciências.

Nos anos finais e ensino médio, a principal carência se referia aos
laboratórios de informática (ausente em 59,0% das escolas de anos finais e
56,6% das escolas de ensino médio), refeitórios (ausente em 34,3% de escolas
dos anos finais e 38,7% das escolas de ensino médio) e salas de TV/DVD
(ausente em 36,2% das escolas dos anos finais e 34,0%, do ensino médio).
Corroborando tais constatações, muitas das escolas analisadas
simplesmente não possuíam materiais pedagógicos como enciclopédias, livros
de leitura ou dicionários, equipamentos eletrônicos ou mobiliário de suporte às
aulas.
Registro fotográfico juntado aos autos evidenciou que muitos dos
espaços

pedagógicos

das

escolas

selecionadas

apresentavam

desconformidades e problemas estruturais, somando-se a isso a ausência de
AVCB em 95,49% das unidades escolares.
No desfecho, DCG sugere as seguintes recomendações:
À Secretaria Estadual de Educação (em reiteração):
1. Adote medidas para manter em seu quadro docente percentual elevado de
professores ministrando aulas compatíveis com sua formação acadêmica; Utilize-se de
concurso público homologado e válido para prover, ao máximo, os cargos ocupados por
temporários, por professores em cargo efetivo, com a finalidade de se reduzir a
contratação de professores temporários.
2. Rediscuta a legislação que autoriza o professor a trabalhar mais do que 32 horasaulas semanais.
3. Adote estratégias para estimular o professor a permanecer na mesma escola, como
por exemplo, valorizando e investindo na equipe docente e garantindo boas condições
de trabalho (escola estruturada);
À Secretaria Estadual de Educação (novos apontamentos):
1. Elabore um plano de ação para a adequação das escolas ao padrão recomendado
pelo CNE, identificando as escolas que possuem problemas estruturais e carência de
insumos básicos para desenvolvimento da atividade escolar, bem como estabelecendo
objetivos, metas e prazos. Esse plano deve abordar carências como:
A. Goteiras, infiltrações, rachaduras nas dependências das escolas como quadras,
laboratórios de ciência e de informática, salas de TV/DVD, bibliotecas e salas de
leitura. Além disso, sugere-se estender esta averiguação para os demais ambientes,
como salas de aula, corredores, refeitórios e pátios, pois diversos problemas
detectados nas instalações recomendadas pelo CNE nesta fiscalização advêm de
falhas de manutenção em outros ambientes e estruturas, sendo a mais comum o
telhado;
B. Inadequação física das escolas e a falta de equipamentos de segurança, o que
impossibilita a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

C. Superlotação das salas de aula, apurando onde há mais alunos por turmas e
verificando a relação aluno/área, ou seja, a adequação entre o espaço físico das
salas de aula e a quantidade de estudantes que a frequentam, conforme o
recomendado pelo CNE.
D. Insuficiência de equipamentos e materiais de natureza pedagógica ou de suporte à
atividade docente.
2. Com base no plano de ação, promova a reestruturação das escolas de acordo com os
padrões mínimos estabelecidos pelo CNE, priorizando aquelas que apresentarem
problemas mais graves e urgentes. Nesta reestruturação, envidar esforços para:
A. Adequar as condições físicas das dependências das escolas: sala de
leitura/biblioteca, sala de TV/DVD, laboratório de informática e de ciências e quadras
B. Realizar as alterações estruturais físicas nas escolas para emissão do AVCB para
aquelas que não possuem atualmente.
C. Reorganização das turmas, de forma que a quantidade de alunos por turma e a
relação aluno/área das salas de aula atendam a forma preconizada pelo CNE e
proporcione aos alunos e professores condições básicas de conforto ambiental.
D. Dotar as escolas com os insumos de natureza pedagógica e de suporte a atividade
docente em quantidades recomendadas pelo Conselho Nacional de Educação.
3. Acrescente ao plano de ação formas de monitoramento após a execução das
adequações e adote medidas de prevenção e manutenção periódica das dependências
das escolas para maior conservação e durabilidade.
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL SOBRE
AS CONDIÇÕES OFERECIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS

TCA nº 2487/026/2018
(Processo Eletrônico nº 006453.989.18)
Conselheira Relatora: Dra. Cristiana de Castro Morais
Modalidade: Desempenho operacional
Objetivo: avaliar as condições ideais para a formação do quadro docente e
estruturas existentes nas unidades escolares estaduais segundo os padrões
mínimos de qualidade preconizados pelo Conselho Nacional de Educação CNE.
Período abrangido pela fiscalização: janeiro de 2015 a dezembro de 2018

Período de realização da fiscalização: planejamento (05.2018 a 09.2018);
execução (10.2018 a 12.2018); e relatório (01.2019 a 03.2019).

Responsáveis:
Fases
Planejamento

Execução

Relatório

Unidade:

Matrícula
3063
4889
5032
5032
5317
5327
5032
5317
5327

Responsáveis
Nome
Lilian Cristina M. Robles
Vanessa Sousa Arakaki
Carmen Leite Vanin
Carmen Leite Vanin
Marina Ferreira Pacini
Ramon Natalizio Barbosa
Carmen Leite Vanin
Marina Ferreira Pacini
Ramon Natalizio Barbosa

Secretaria de Estado da Educação

Vinculação no TCE/SP: 8ª DF
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Resumo

O presente trabalho de fiscalização de natureza operacional teve
como objetivo o monitoramento dos resultados de fiscalização anterior sobre o
quadro docente e a estrutura (equipamentos, tamanho da turma, instalações,
materiais de apoio pedagógicos) oferecida nas escolas da rede estadual de
ensino, utilizando como parâmetro as indicações constantes do Parecer do
Conselho Nacional de Educação nº 08/2010, por meio de sua Câmara de
Educação Básica (CEB).
A fiscalização em apreço decorre do relatório, elaborado em 2014
(TCA-12.428/026/14) por esta Diretoria, relativo à avaliação das condições de
estrutura física e quadro docente encontradas em uma amostra de 135 escolas
do Estado de São Paulo no período de janeiro de 2010 até dezembro de 2014.
O escopo da fiscalização envolve, portanto, a atualização, para
2018, dos dados colhidos em 2014 no que tange às análises referentes ao
quadro docente e estrutura física das escolas , bem como a realização de
análise comparativa para evidenciar a evolução da situação entre os dois
períodos, sempre utilizando como linha de base os parâmetros elencados pelo
CNE. Os aspectos selecionados em 2014 e atualizados para 2018 são:
 A rotatividade da equipe docente;
 A existência de professores temporários na rede estadual;
 A existência de professores ministrando aulas incompatíveis
com sua formação acadêmica;
 A quantidade de aulas semanais ministradas pelos professores
em unidades da rede pública estadual de ensino;
 A quantidade de alunos matriculados por turma;
 A relação aluno/área da sala de aula, ou seja, a adequação
entre o espaço físico das salas e a quantidade de estudantes
que as frequentam;
 Quantidades de equipamentos, materiais de apoio pedagógico
e instalações disponíveis;
 Condições de uso dos equipamentos e instalações disponíveis.
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Da mesma forma que o trabalho anterior, a presente fiscalização
não abordou nenhum programa ou ação orçamentária específica.
O planejamento decorreu do relatório, elaborado em 2014 (TCA12.428/026/14), por esta Diretoria, já mencionado, e a metodologia de
fiscalização conciliou pesquisa documental e visitas “in loco”. Parte da coleta
de informações se deu por questionário online, via ferramenta LimeSurvey,
encaminhadas para as mesmas escolas constantes na fiscalização anterior,
considerando alterações de condições e funcionamento de duas escolas,
perfazendo uma nova amostra de 133 escolas. As fiscalizações “in loco”
ocorreram em todas as escolas estaduais mencionadas com a finalidade de
inspeção de algumas dependências da escola. Tais visitas foram efetuadas por
esta Diretoria, pelas Diretorias de Fiscalização (DFs) e pelas Unidades
Regionais (URs) desta Casa.
As limitações encontradas na realização deste trabalho foram
similares às levantadas no ano de 2014: questões relativas às condições
ambientais ideais e aos recursos indispensáveis ao desenvolvimento
pedagógico dos educandos não são consensuais entre os especialistas do
setor e inconsistências nos dados fornecidos pelas unidades escolares
estaduais - algumas escolas não informaram os dados conforme solicitado –
nos levando a descartar tais respostas, embora tenhamos solicitado por e-mail
e telefone as devidas regularizações, impactando no nível de confiança e
margem de erro idealizados. Com a finalidade de dirimir os erros de
preenchimento de planilhas e demais dúvidas, foi criado canal online para
solucionar dúvidas sobre o questionário LimeSurvey aplicado nas 133 escolas.
No trabalho realizado em 2014, as análises demonstraram que
havia percentual elevado de professores que ministravam aulas em disciplinas
incompatíveis com sua formação acadêmica nos Anos Iniciais, Anos Finais e
Ensino Médio. Neste aspecto, houve uma evolução significativa no ano de
2018, sendo reduzido esse percentual.
Mantiveram-se estáveis os resultados obtidos em 2014 e 2018,
em relação ao percentual de professores que ministram aulas semanais na
quantidade ideal. Entretanto, encontrou-se situação semelhante à detectada
em 2014: enquanto algumas escolas não possuem em seus quadros nenhum
professor cuja jornada exceda as 32 aulas semanais, em outras o contingente
dos que ultrapassam esse limite representa uma fração significativa do corpo
docente.
Constatou-se, também, que a taxa de rotatividade dos
professores pouco variou no período analisado (2010-2018), continuando em
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torno dos 30% em todas as etapas de ensino da educação básica e que mais
de um quinto dos professores das escolas selecionadas são temporários.
Foi analisado que a quantidade de alunos por sala e a relação
aluno/área das salas de aula, independente da etapa de ensino, continua
aquém do preconizado pelo CNE. Constatou-se que, comparado aos dados
obtidos em 2014, mais alunos estão alocados dentro de uma mesma turma.
Nos Anos Iniciais, houve um aumento do número de alunos e, nos Anos Finais
e Ensino Médio, ocorreu uma diminuição do número de turmas.
Com relação à disponibilidade de insumos básicos de natureza
pedagógica e de suporte à atividade docente nas escolas da rede, os
resultados, mais uma vez, evidenciaram distorções relevantes entre as
realidades encontradas nas escolas selecionadas e as recomendações
exaradas pelo Conselho, bem como, as inspeções “in loco” demonstraram que
em sua maioria o percentual de problemas estruturais se agravou nas escolas
revisitadas.
Como propostas de melhorias foram reiteradas algumas das
recomendações exaradas na fiscalização de 2014, como por exemplo, a
adoção de medidas com relação à formação compatível do professor em
relação às aulas por ele ministradas, a utilização de concurso público
homologado e válido para prover, ao máximo, os cargos ocupados por
temporários, por professores em cargo efetivo. Também se sugeriu,
novamente, a revisão da legislação que autoriza o docente a trabalhar mais do
que 32 horas-aulas semanais, além de medidas estratégicas para diminuir a
rotatividade dos professores. Além desses pontos, entendeu-se como mais
adequado suprir às escolas com os insumos de natureza pedagógica e de
suporte a atividade docente, nas quantidades mínimas recomendadas pelo
Conselho Nacional de Educação, bem como, melhorar as condições físicas das
dependências escolares visitadas.
Além disso, foi proposto à Secretaria de Educação que
elaborasse um plano de ação que adeque as unidades escolares do Estado de
São Paulo ao padrão preconizado pelo CNE. Esse plano deverá identificar as
escolas que possuem problemas estruturais e carência de insumos básicos e
materiais pedagógicos, além de estabelecer objetivos, metas e prazos para sua
realização. Os principais pontos a serem mapeados e corrigidos são: (a)
problemas estruturais, tais como goteiras, infiltrações, rachaduras nas
dependências das escolas; (b) inadequação física e falta de equipamentos de
segurança, o que impossibilita a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB); (c) superlotação das salas de aula; (d) insuficiência de
equipamentos e materiais de natureza pedagógica ou de suporte à atividade
docente. Por último, é necessário que o plano de ação adote formas de
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monitoramento após a execução das adequações e também medidas de
prevenção e manutenção periódica das dependências das escolas para maior
conservação e durabilidade.
Com a implantação desses procedimentos, espera-se que os
fatores que contribuem para a formação da equipe docente e as condições
mínimas preconizadas pelo Conselho Nacional de Educação em relação a
equipamentos, materiais de apoio pedagógico e instalações disponíveis nas
escolas das redes estaduais de ensino sejam alcançados a fim de se atingir o
desenvolvimento pleno do ensino-aprendizagem.
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Lista das Siglas

AVCB. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
ADIn. Ação Direta de Inconstitucionalidade
CAQ. Custo Aluno Qualidade
CAQi. Custo Aluno Qualidade Inicial
CBPMESP. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
CEB. Câmara de Educação Básica
CF. Constituição Federal
CNE. Conselho Nacional de Educação
DCG. Diretoria de Contas do Governador
DF. Diretoria de Fiscalização
EE. Escola Estadual
EJA. Educação de Jovens e Adultos
EM. Ensino Médio
FNE. Fórum Nacional de Educação
FDE. Fundação de Desenvolvimento da Educação
IDESP. Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
LDB. Lei de Diretrizes e Bases
LOA. Lei Orçamentária Anual
MEC. Ministério da Educação
PNE. Plano Nacional de Educação
SARESP. Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo
SEE. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
STF. Supremo Tribunal Federal
TCE. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
UR. Unidade Regional
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1. Introdução
1.1. Identificação simplificada do objeto de fiscalização
Este trabalho tem como objeto o quadro docente e a estrutura
(equipamentos, tamanho da turma, instalações, materiais de apoio
pedagógicos) oferecidos nas escolas da rede estadual de ensino, de modo a
monitorar a evolução de resultados apurados em fiscalização anterior,
utilizando como parâmetro as indicações constantes do Parecer do Conselho
Nacional de Educação nº 08/2010.
1.2. Antecedentes
Trata o presente trabalho de fiscalização de natureza operacional,
realizada consoante plano de fiscalização anual determinado pela Conselheira
Relatora das Contas do Governador do exercício de 2018, com o objetivo de
monitorar a evolução dos resultados de fiscalização anterior, ocorrida em 2014
no âmbito do TCA-12.428/026/14, sobre as condições ideais para a formação
do quadro docente e estruturas existentes nas unidades escolares estaduais
segundo os padrões mínimos de qualidade preconizados pelo Conselho
Nacional de Educação – CNE.
Este escopo se relaciona diretamente com o objetivo 4 —
“Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” — dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elencados na Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário e sobre a qual
esta Corte de Contas tem a prerrogativa de monitorar no âmbito do Estado de
São Paulo. Especificamente, tem estreita relação com as metas 4.a —
“Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem
ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para
todos” — e 4.c — “Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a
formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os
países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em
desenvolvimento”.
O trabalho de 2014 abordou as condições de formação do corpo
docente sob os seguintes aspectos:
 a rotatividade da equipe docente;
 o percentual de professores temporários;
 a compatibilidade da formação dos professores com as aulas
que ministram;
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 a quantidade de aulas semanais ministradas pelos professores
em unidades da rede pública estadual de ensino.
Ademais, o relatório apontou a existência de condições mínimas
em relação a equipamentos, materiais de apoio pedagógico e instalações
disponíveis nas escolas das redes estaduais de ensino, conforme preconizado
pelo Conselho Nacional de Educação, considerando os seguintes aspectos:
 A quantidade de alunos matriculados nos anos que integram os
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino
Médio;
 A relação aluno/área da sala de aula, ou seja, a adequação
entre o espaço físico das salas e a quantidade de estudantes
que a frequentam;
 Quantidades de equipamentos, materiais de apoio pedagógico
e instalações disponíveis;
 Condições de uso dos equipamentos e instalações disponíveis.
As análises de 2014 demonstraram haver um percentual elevado
de professores que ministravam aulas em disciplinas incompatíveis com sua
formação acadêmica. O percentual de professores que ministravam aulas
semanais na quantidade ideal variava, havendo escolas que não possuíam em
seus quadros nenhum professor cuja jornada excedia as 32 aulas semanais,
mas, ao mesmo tempo, em outras escolas o contingente dos que ultrapassam
esse limite representava uma fração significativa do corpo docente.
Constatou-se, também, que a taxa de rotatividade dos
professores era alta em todas as etapas da educação básica e que mais de um
quarto dos professores das escolas selecionadas eram temporários. A análise
revelou que a quantidade de alunos por sala excedia o parâmetro adotado pelo
CNE e, consequentemente, a relação aluno/área da sala de aula estava aquém
do mínimo recomendado pelo Conselho como ideal para proporcionar conforto
ambiental adequado aos alunos e professores.
Com relação à disponibilidade de insumos básicos de natureza
pedagógica e de suporte à atividade docente, os resultados de 2014
evidenciaram distorções relevantes entre as realidades encontradas nas
escolas selecionadas e as recomendações exaradas pelo Conselho. As
inspeções “in loco” demonstraram que, em sua maioria, as escolas visitadas
apresentavam problemas estruturais, notadamente nas quadras. Em algumas
escolas foi constatada a ausência de quadras, e em muitas outras foram
encontradas dificuldades em sua manutenção adequada para o uso dos

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

alunos, comumente justificadas por relatos de uso indevido desses espaços
pelas comunidades ao redor.
As propostas de melhoria indicadas no Relatório de 2014 incluíam
a adoção de medidas com relação à formação compatível do professor em
relação às aulas por ele ministradas; a contratação de professores
concursados; a revisão da legislação que autoriza o docente a trabalhar mais
do que 32 horas-aulas semanais; a adoção medidas estratégicas para diminuir
a rotatividade dos professores; prover às escolas os insumos de natureza
pedagógica e de suporte à atividade docente mínimos recomendados pelo
Conselho Nacional de Educação; e, por fim, melhorar as condições físicas das
dependências escolares visitadas.
O transcorrer do tempo torna oportuna, portanto, a atualização do
retrato levantado em 2014, permitindo a análise da evolução dessas propostas
de encaminhamento e dos potenciais avanços ou retrocessos desses aspectos
avaliados na educação pública paulista, tomando por base a mesma amostra
de escolas.

1.3. Escopo da fiscalização
O escopo da fiscalização envolve a atualização, para 2018, dos
dados referentes aos aspectos da fiscalização de 2014, e a análise
comparativa para evidenciar a evolução da situação entre os dois períodos,
sempre utilizando como linha de base os parâmetros elencados pelo CNE. Os
aspectos selecionados em 2014 e atualizados para 2018 são:
 A rotatividade da equipe docente;
 A existência de professores temporários na rede estadual;
 A existência de professores ministrando aulas incompatíveis
com sua formação acadêmica;
 A quantidade de aulas semanais ministradas pelos professores
em unidades da rede pública estadual de ensino;
 A quantidade de alunos matriculados por turma;
 A relação aluno/área da sala de aula, ou seja, a adequação
entre o espaço físico das salas e a quantidade de estudantes
que a frequentam;
 Quantidades de equipamentos, materiais de apoio pedagógico
e instalações disponíveis;
 Condições de uso dos equipamentos e instalações disponíveis.
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A presente fiscalização não abordará nenhum programa ou ação
orçamentária específica, sendo direcionada para alguns fatores que possam
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizado.
Como limitação ao trabalho pode-se relacionar:


Algumas questões relativas às condições ambientais ideais e aos
recursos indispensáveis ao desenvolvimento pedagógico dos
educandos não são consensuais entre os especialistas do setor;
tampouco se encontram definidas em documentos legais. Esta
limitação pode ser ilustrada pela polêmica acerca do número
limite de alunos por sala de aula, acima do qual os resultados das
atividades
de
ensino-aprendizagem
sofreriam
prejuízos
significativos. Nesta área, verificam-se divergências entre as
recomendações exaradas por entidades como o Conselho
Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Educação;



Inconsistências nos dados fornecidos pelas unidades escolares
estaduais (algumas escolas não responderam e outras não
preencheram os dados conforme solicitado), impactando no nível
de confiança e margem de erro idealizados.

1.4. Metodologia
1.4.1. Planejamento da fiscalização
Por tratar-se de um monitoramento de fiscalização realizada em
2014, grande parte do planejamento daquele Relatório foi reutilizado, havendo
maior ênfase na atualização dos métodos de coleta de dados, que não
estavam disponíveis no trabalho original. Assim, as requisições originais foram
adaptadas para envio e recebimento por meio da ferramenta de pesquisa
online LimeSurvey, e o formulário de inspeção in loco foi adaptado para o
registro de dados por meio do aplicativo “Questionários” do Tribunal de Contas,
instalado em tablets funcionais.

1.4.2. Seleção
A seleção das escolas para a composição da amostra foi
realizada no trabalho de 2014, que definiu como representativa da população,
com grau de confiança de 90%, uma amostra de 135 escolas. Sobre esse
tamanho de amostra, foi aplicada uma amostragem de por cotas — utilizandose como parâmetros para a estratificação o número de alunos matriculados, a
sua localização (bairro, município e Diretoria de Ensino) e o número de escolas
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sob a supervisão da Diretoria de Ensino —, sob as quais foram sorteadas as
escolas.
Para a realização do monitoramento em 2018, a amostra utilizada
foi, rigorosamente, a mesma, embora tenham sido verificadas algumas
alterações incontornáveis nesse intervalo de tempo:

1



Duas escolas foram fechadas: a Escola Estadual (EE) Professor
René Rodrigues de Moraes, no Município do Guarujá, e a EE
Cleóbulo Amazonas Duarte, no Município de Santos1.



Uma escola, a EE Professora Hilda Ferraz Kfouri, no Município de
São Paulo, foi completamente destruída em um incêndio no
recesso escolar de final de ano, em dezembro de 2016. Desde
então, a escola atende seus alunos compartilhando o prédio da
escola vizinha, a EE Herbert Baldus.2



Algumas escolas tiveram seu perfil alterado para integrar os
programas de ensino integral (Escola em Tempo Integral – ETI e
Programa de Ensino Integral – PEI).



Algumas escolas tiveram seus perfis alterados por meio da
exclusão ou inclusão do oferecimento de turmas em alguma etapa
de ensino. Ao todo, 17 escolas sofreram esse tipo de alteração.
Em 2014, havia 36 escolas oferecendo turmas em Anos Iniciais,
114 oferecendo Anos Finais e 108 escolas oferecendo turmas de
Ensino Médio. Em 2018, esses números são, respectivamente,
34, 105 e 106. Das 34 escolas que oferecem Anos Iniciais, 15 o
fazem exclusivamente, 6 o fazem em conjunto com turmas de
Anos Finais; das 105 escolas de Anos Finais, 6 são exclusivas
dessa etapa, enquanto 80 oferecem também turmas para o
Ensino Médio; das escolas que oferecem turmas de Ensino
Médio, 13 o fazem exclusivamente para essa etapa; por fim, 13
escolas oferecem todas as etapas de ensino aqui analisadas.



Algumas escolas tiveram a sua denominação alterada, por força
de leis propostas pelo Legislativo Paulista ou Decretos do
Governador.3

De acordo com o Decreto nº 63.473, de 11 de junho de 2018, o imóvel que abrigava a Escola Estadual Professor
Rene Rodrigues de Moraes, localizada no município de Guarujá – SP, foi transferido à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 12 de junho de 2018. (DOE 12.06.18).
Em relação à Escola Estadual Dr. Cleóbulo Amazonas Duarte, consta no Ofício Gab nº 779/2018 – Diretoria de Ensino
– Região de Santos, encaminhado ao TCE/SP, que a EE teve suas atividades encerradas a partir de 01.02.2018.
2
Foi constatado durante a fiscalização in loco realizada em 2018 que a EE Professora Hilda Ferraz Kfouri, no
Município de São Paulo, foi destruída em um incêndio no recesso escolar de final de ano, em dezembro de 2016.
3
A Lei 16.129, de 9 de março de 2016, alterou a denominação da EE Jardim San Diego para EE Cláudia Francisco da
Silva, em Campinas; o Decreto 62.307, de 14 de dezembro de 2016, alterou a denominação da EE Parque Residencial
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O universo de alunos abrangidos pela amostra selecionada, em
2014, era de 114.659, contra 107.735 alunos em 2018. Ao mesmo
tempo, o número de turmas em 2014 era de 3.487, contra 3.221
em 2018. Esses números mostram que houve uma queda de
6,04% no número de alunos matriculados nas escolas da amostra
e uma queda de 7,63% no número de turmas oferecidas,
indicando um processo de aumento do número de alunos por
turma. Os Anos Iniciais foram os únicos que tiveram aumento de
alunos (+6,77%) e de turmas (+6,49%), em contraposição aos
Anos Finais (-7,28% de turmas e -5,22% de alunos) e ao Ensino
Médio (-12,33% de turmas e -10,07% de alunos), que tiveram
queda em ambos os aspectos. Como resultado, todas as etapas
tiveram concentração maior de alunos em turmas, com aumentos
médios de 0,26%, 2,22% e 2,58% para os Anos Iniciais, Finais e
Ensino Médio, respectivamente.

Segue, abaixo, a identificação das escolas selecionadas na
amostra de 2014 e revisitadas na fiscalização deste Relatório, com sua
localização geográfica e seus perfis.
Figura 1 – Localização geográfica das Escolas selecionadas na amostra

Fonte: TCA 12428/026/14

Almerinda Chaves para EE Dom Joaquim Justino Carreira, em Jundiaí; a Lei 16.939, de 1 de março de 2019, alterou a
denominação da EE Vila Olinda II para EE Professora Mirna Elisa Bonazzi, em Embu da Artes.
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Tabela 1 – Relação de Escolas selecionadas na amostra
DCG/DF
UR

Escolas

Município

Etapa de Ensino

DCG

A HEBRAICA

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

ALMIRANTE VISCONDE DE
INHAUMA

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

ANTONIO AGGIO

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

CAMILO CASTELO BRANCO

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

CAPITÃO SERGIO PAULO MUNIZ
PIMENTA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

COMENDADOR MIGUEL MALUHY

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

CORONEL RAUL HUMAITA VILLA
NOVA

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

DEPUTADO JOAO DORIA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

DEPUTADO JOAO SUSSUMU
HIRATA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

DONA ZULMIRA CAVALHEIRO
FAUSTINO

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

EDUARDO CARLOS PEREIRA

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

EDUARDO PRADO

SÃO PAULO

Anos Iniciais e Anos
Finais

DCG

EXERCITO BRASILEIRO

SÃO PAULO

Ensino Médio

DCG

HERMÍNIA DE ANDRADE P. NEVES

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

ISAI LEIRNER

SÃO PAULO

Ensino Médio

DCG

JARDIM PEDRA BRANCA

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

JORGE DUPRAT FIGUEIREDO

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

JORNALISTA DAVID NASSER

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

MADEMOISELLE PERILLIER

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

PROFESSOR ANTONIO EMILIO
SOUZA PENNA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR AURELIO BUARQUE
DE HOLANDA FERREIRA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR BENEDITO
FERREIRA DE ALBUQUERQUE

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

PROFESSOR BENEDITO TOLOSA

SÃO PAULO

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

DCG

PROFESSOR CANDIDO
GONCALVES GOMIDE

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR EMYGIDIO DE
BARROS

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR ENNIO CHIESA

GUARULHOS

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR ENNIO VOSS

SÃO PAULO

Anos Iniciais e Anos
Finais
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DCG/DF
UR

Escolas

Município

Etapa de Ensino

DCG

PROFESSOR EUSEBIO DE PAULA
MARCONDES

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR JACOMO STAVALE

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR JOAQUIM ADOLFO
DE ARAUJO

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSOR LAEL DE MOURA
PRADO

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

PROFESSORA APPARECIDA
RAHAL

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSORA EDMEA ATTAB

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

PROFESSORA EMILIA ANNA
ANTONIO

GUARULHOS

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

PROFESSORA HILDA FERRAZ
KFOURI

SÃO PAULO

Anos Iniciais

DCG

PROFESSORA LUCIANE DO
ESPIRITO SANTO

SÃO PAULO

Ensino Médio

DCG

PROFESSORA VERA ATHAYDE
PEREIRA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

REPUBLICA DA COLOMBIA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

REPUBLICA DO HAITI

SÃO PAULO

Anos Iniciais e Anos
Finais

DCG

VILA BELA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

DCG

TEOTONIO ALVES PEREIRA

SÃO PAULO

Anos Finais e Ensino
Médio

2ªDF

JOSE PIAULINO

DIADEMA

Anos Iniciais e Anos
Finais

2ªDF

PROFESSOR PEDRO MADOGLIO

DIADEMA

Anos Finais e Ensino
Médio

3ªDF

JOSE GAMA DE MIRANDA

ITAQUAQUECETUBA

Anos Finais e Ensino
Médio

3ªDF

MARIA HELENA FARIA LIMA E
CUNHA

GUARULHOS

Anos Finais e Ensino
Médio

3ªDF

PROFESSOR DOUTOR GIOVANNI
BATTISTA RAFFO

SUZANO

Anos Finais e Ensino
Médio

3ªDF

PROFESSOR FREDERICO DE
BARROS BROTERO

GUARULHOS

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

3ªDF

PROFESSOR MARIANO BARBOSA
DE SOUZA

ARUJÁ

Anos Finais e Ensino
Médio

3ªDF

PROFESSORA DULCE BREVES
NEVES

GUARULHOS

Anos Iniciais

3ªDF

RESIDENCIAL JARDIM BAMBI

GUARULHOS

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

JARDIM ORATORIO

MAUÁ

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

PROFESSOR WALKER DA COSTA
BARBOSA

SÃO BERNARDO DO
CAMPO

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

PROFESSORA MARIA OSORIO
TEIXEIRA

SÃO BERNARDO DO
CAMPO

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

PROFESSORA NEUSA DE FATIMA

MAUÁ

Anos Iniciais
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DCG/DF
UR

Escolas

Município

Etapa de Ensino

MARIN BERNARDI
4ªDF

REVERENDO OMAR DAIBERT

SÃO BERNARDO DO
CAMPO

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

JARDIM SAO PAULO II

FERRAZ DE
VASCONCELOS

Anos Finais e Ensino
Médio

4ªDF

MARGARIDA DE CAMILLIS

POÁ

Anos Finais e Ensino
Médio

5ªDF

ANDREI SAKHAROV

CARAPICUIBA

Anos Iniciais

5ªDF

JOSE GERALDO VIEIRA

OSASCO

Ensino Médio

5ªDF

OLIVEIRA RIBEIRO NETO

CARAPICUÍBA

Anos Iniciais

5ªDF

PROFESSOR ERNESTO THENN DE
BARROS

OSASCO

Anos Finais e Ensino
Médio

6ªDF

ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ITAPEVI

Anos Finais e Ensino
Médio

6ªDF

FRANCISCO D AMICO

TABOÃO DA SERRA

Anos Finais e Ensino
Médio

6ªDF

IDOMINEU ANTUNES CALDEIRA

COTIA

Anos Finais e Ensino
Médio

7ªDF

PROFESSORA NEIDE CELESTINA
DE OLIVEIRA

EMBU-GUAÇU

Anos Finais

EMBU DAS ARTES

Anos Finais e Ensino
Médio

7ªDF

EE PROFESSORA MIRNA ELISA
BONAZZI (antiga EE Vila Olinda II)

8ªDF

PROFESSOR ITAJAHY FEITOSA
MARTINS

BARUERI

Ensino Médio

9ªDF

AMARAL WAGNER

SANTO ANDRÉ

Ensino Médio

9ªDF

PROFESSORA KATIA MARIA
TARIFA LEME TONELLI

FRANCO DA ROCHA

Anos Finais e Ensino
Médio

9ªDF

PROFESSORA ORDANIA JANONE
CRESPO

SANTO ANDRÉ

Anos Finais e Ensino
Médio

9ªDF

WALTHER WEISZFLOG

CAIEIRAS

Ensino Médio

UR-1

COMENDADOR ANTONIO
FIGUEIREDO NAVAS

PROMISSÃO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-1

PROFESSOR VITOR ANTONIO
TRINDADE

ARAÇATUBA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-2

DOUTOR LOPES RODRIGUES

JAÚ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-2

DOUTOR CARLOS CHAGAS

BAURU

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

UR-2

JOAQUIM RODRIGUES
MADUREIRA

BAURU

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

UR-3

CLAUDIA FRANCISCO DA SILVA
(Antiga EE Jardim San Diego)

CAMPINAS

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

UR-3

CONJUNTO VIDA NOVA III

CAMPINAS

Anos Iniciais

UR-3

DOUTOR MARIO NATIVIDADE

CAMPINAS

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

DOM JOAQUIM JUSTINO
CARREIRA (antiga EE Parque
Residencial Almerinda Chaves)

JUNDIAÍ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

PADRE JOSE NARCISO VIEIRA
EHRENBERG

PAULÍNIA

Anos Finais e Ensino
Médio
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DCG/DF
UR

Escolas

Município

Etapa de Ensino

UR-3

PASTOR ROBERTO RODRIGUES
DE AZEVEDO

HORTOLÂNDIA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

PROFESSOR CARLOS ALBERTO
GALHIEGO

CAMPINAS

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

PROFESSORA ALBERTINA
FORTAREL

JUNDIAÍ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

PROFESSORA ALCHESTE DE
GODOY ANDIA

SANTA BÁRBARA
D'OESTE

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-3

PROFESSORA MARIA
APPARECIDA PINTO DA CUNHA

INDAIATUBA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-4

DOUTOR GENESIO BOAMORTE

SANTA CRUZ DO RIO
PARDO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-4

GRACIEMA BAGANHA RIBEIRO

GÁLIA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-4

PROFESSOR TEOFILO ELIAS

FLORÍNEA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-5

PROFESSORA MARIA JOSE
BARBOSA CASTRO TOLEDO

PIRAPOZINHO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-6

GALDINO DE CASTRO

CAJURU

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-6

GUSTAVO FERNANDO KUHLMANN
(Integral)

BEBEDOURO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-6

PROFESSORADOLORES MARTINS
DE CASTRO

PONTAL

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-6

SERRA AZUL

SERRA AZUL

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

UR-6

VERGINIO MELLONI

SANTA ROSA DE
VITERBO

Anos Finais

UR-7

ANTONIO MAGALHAES BASTOS

TAUBATÉ

Ensino Médio

UR-7

JOAO MOROTTI FILHO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anos Iniciais e Anos
Finais

UR-7

PROFESSOR ANGELO BARROS DE
ARAUJO

CARAGUATATUBA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-7

PROFESSOR DOUTOR RUBENS
MERCADANTE DE LIMA

MOGI DAS CRUZES

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-7

PROFESSORA ANA HERONDINA
SOARES SCHYCHOF

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anos Iniciais e Anos
Finais

UR-7

PROFESSORA AUGUSTA DO
AMARAL PECANHA

PIRACAIA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-7

PROFESSORA JOSEPHINA NAJAR
HERNANDEZ

MOGI DAS CRUZES

Anos Finais

UR-8

MARIO VIEIRA MARCONDES

BARRETOS

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-8

PROFESSOR FRANCISCO PURITA

IPIGUÁ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-8

PROFESSOR GUINES AFFONSO
MORALES

NEVES PAULISTA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-9

ANSELMO BERTONCINI

BOFETE

Ensino Médio

UR-9

CORONEL EUGENIO EUCLYDES
PEREIRA DA MOTTA

PORTO FELIZ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-9

PROFESSOR BENEDICTO
RODRIGUES

SALTO DE PIRAPORA

Anos Finais
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DCG/DF
UR

Escolas

Município

Etapa de Ensino

UR-9

PROFESSOR HUMBERTO
VICTORAZZO

ARAÇARIGUAMA

Ensino Médio

UR-9

PROFESSOR PERICLES GALVAO

ITAPETININGA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-9

SENADOR LUIZ NOGUEIRA
MARTINS

SOROCABA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-9

SENADOR VERGUEIRO

SOROCABA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-10

BRASIL

LIMEIRA

Ensino Médio

UR-10

JOAO GUIDOTTI

PIRACICABA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-10

PROFESSOR JOSE FERRAZ
SAMPAIO PENTEADO

LIMEIRA

Anos Finais

UR-10

WASHINGTON LUIZ

PORTO FERREIRA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-11

PROFESSORA MARIA NIVEA
COSTA PINTO FREITAS

VOTUPORANGA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-12

FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES

CAJATI

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-13

ATTILIA PRADO MARGARIDO

SAO CARLOS

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-13

DORIVAL DE CARVALHO

MATÃO

Anos Finais

UR-13

LUCIANO ARMENTANO

ITÁPOLIS

Anos Iniciais

UR-14

MIGUEL PEREIRA

SÃO JOSÉ DO
BARREIRO

Ensino Médio

UR-14

PROFESSOR JOSE WADIE MILAD

PINDAMONHANGABA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-15

JOAO BRASIO

PANORAMA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-16

JOAO MICHELIN

ITAI

Anos Iniciais, Anos Finais
e Ensino Médio

UR-17

DR. JOSE VICENTE MACHADO
NETTO

PEDREGULHO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-17

PROFESSORA MARIA APARECIDA
SALES MANREZA

PEDREGULHO

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-18

LUIZ DE SOUZA LEAO

TUPÃ

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-19

ALEXANDRE FLEMING

VARGEM GRANDE DO
SUL

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-19

DONA ELVIRA SANTOS DE
OLIVEIRA

ITAPIRA

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-20

DOUTOR FRANCISCO PEREIRA DA
ROCHA

PERUIBE

Anos Finais e Ensino
Médio

UR-20

JOSE ANTONIO DE AFFONSECA
ROGE FERREIRA

ITANHAÉM

Ensino Médio

UR-20

PREFEITO FRANCISCO ARNONI

RIBEIRÃO PIRES

Anos Iniciais
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1.4.3. Execução
As informações necessárias às análises propostas no presente
trabalho foram recolhidas4 mediante:



Requisições de informações às escolas selecionadas, por
meio da ferramenta de pesquisa online LimeSurvey;
Inspeção “in loco” de algumas dependências dessas
escolas por esta Diretoria, pelas Diretorias de Fiscalização
e pelas Unidades Regionais desta Casa. As visitas foram
realizadas entre 03/10/2018 e 23/11/2018.

Os dados coletados foram tabulados e analisados para a
construção de quadros-resumo, apresentados no decorrer deste Relatório,
além da elaboração de análises comparativas com os resultados de 2014.

4

Os dados coletados encontram-se disponíveis no Anexo.
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2. Visão Geral
A Constituição Federal de 1988 prescreveu, em seu artigo 206,
que um dos princípios regentes da oferta de ensino era a garantia de um
padrão de qualidade5. Em decorrência dessa prescrição, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) 6 incluiu uma ampliação desse conceito,
em seu artigo 4º:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
.........................................
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem.

Em busca de parâmetros objetivos para a concretização desses
dispositivos legais, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de
Educação Básica, editou o Parecer nº 8/2010, elencando o que seriam os
insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e quais as
quantidades necessárias de cada um deles em escolas-padrão para cada uma
das etapas que compõem a Educação Básica Nacional. Os parâmetros
utilizados neste trabalho foram baseados no conceito de Custo Aluno
Qualidade Inicial (CAQi), que calcula um valor mínimo a ser despendido por
aluno para que se alcance uma educação de qualidade. Esse CAQi seria uma
forma realista de se atingir o Custo Aluno Qualidade (CAQ), um patamar mais
elevado de dispêndio por aluno que permitiria à rede pública brasileira oferecer
qualidade de ensino semelhante à dos países mais desenvolvidos. Os
principais parâmetros do padrão mínimo utilizado para o calculo do CAQi levam
em consideração:
1. Professores qualificados com remuneração
adequada e compatível a de outros profissionais com igual nível de
formação no mercado de trabalho, com regime de trabalho de 40
horas em tempo integral numa mesma escola. (...)
2. A existência de pessoal de apoio técnico e
administrativo que assegure o bom funcionamento da escola, como a
preparação da merenda, funcionamento da biblioteca, limpeza predial
e setor de secretária da escola, por exemplo.
3. A existência de Creches e escolas possuindo
condições de infraestrutura e de equipamentos adequados aos seus
usuários.

5

Constituição Federal:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
......
VII - garantia de padrão de qualidade.
6
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
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4. A definição de uma relação adequada entre o
número de alunos por turma e por professor, que permita uma
aprendizagem de qualidade.(...) (Parecer CNE nº8/2010, pág. 18)

A utilização de uma métrica como o CAQi e o CAQ para se
calcular o financiamento mínimo da educação nacional foi incluída no Plano
Nacional de Educação, sancionado na forma da Lei 13.005, de 25 de junho de
2014, em sua meta 20:
Meta 20: ampliar o investimento público em educação
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por
cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento)
do PIB ao final do decênio.
Estratégias:
(...)
20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste
PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi,
referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na
legislação educacional e cujo financiamento será calculado com
base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensinoaprendizagem e será progressivamente reajustado até a
implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;
20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ
como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e
modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais
com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal
docente e dos demais profissionais da educação pública, em
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material
didático-escolar, alimentação e transporte escolar;
20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e
será continuamente ajustado, com base em metodologia formulada
pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum
Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e
de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; (...)

A regulamentação desses dispositivos, no entanto, ainda não
ocorreu, assim como a homologação do Parecer 8/2010 do CNE, que embasa
os parâmetros deste trabalho. Não sendo ainda norma, a utilização desses
parâmetros de financiamento do sistema de ensino público ainda não é
compulsória, mas o conteúdo do Parecer CNE 8/2010 ainda é o parâmetro em
discussão para a definição do que seria o padrão de qualidade disposto na
Carta Magna, assim como o padrão mínimo de qualidade disposto na LDB.
Esses parâmetros que definem quais seriam os recursos mínimos
para um ensino de qualidade foram resumidos nos quadros a seguir, e serão
aplicados aos resultados colhidos ao longo da fiscalização. As recomendações
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do Parecer do CNE foram baseadas em escolas-padrão para cada etapa de
ensino.
Tabela 2 - Modelo de escola proposto pelo CNE
Etapa

Área da
escola

Nº de alunos

Nº de
alunos/turma

Nº de
professores

Jornada
semanal dos
professores

Anos Iniciais

1.150 m²

480

24

20

40 horas

Anos Finais

1.650 m²

600

30

20

40 horas

Ensino Médio

2.080 m²

900

30

30

40 horas

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

Diante dessas condições ideais para construções de novos
prédios escolares são apresentadas quantidades mínimas (m² e item) para a
estrutura, características do prédio da escola, equipamentos e material
permanente:
Tabela 3- Estrutura e características do prédio da escola recomendadas pelo CNE
Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Descrição do prédio

Anos Finais

Ensino Médio

Quant

M²/item

Quant

M²/item

Quant

M²/item

Salas de aula

10

45

10

45

15

45

Sala de direção/equipe

2

20

4

20

2

30

Sala de equipe pedagógica

-

-

-

-

2

30

Sala de professores

1

25

1

50

1

50

Sala de leitura/biblioteca/ computação

1

80

1

80

1

100

Sala do grêmio estudantil

-

-

1

45

1

45

Laboratório de Informática

1

50

1

50

1

50

Laboratório de Ciências

1

50

1

50

3

50

Refeitório

1

50

1

80

1

80

Copa/Cozinha

1

15

1

20

1

25

Quadra Coberta

1

200

1

500

1

500

Parque Infantil

1

20

-

-

-

-

Banheiros

4

20

6

20

8

20

Sala de depósito

3

15

2

30

2

30

Salas de TV/DVD

1

30

1

50

1

50

Sala de reprografia

1

15

1

15

1

15

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010
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Tabela 4 - Equipamentos e material permanente recomendados pelo CNE
Quantidade
Descrição

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Ensino
Médio

25

30

30

1

-

-

Freezer de 305 litros

1

2

2

Geladeira de 270 litros

1

2

2

Fogão industrial

1

2

2

Liquidificador industrial

1

2

2

Botijão de gás de 13 quilos

2

2

4

2

3

Esportes e brincadeiras
Colchonetes (para educação física)
Brinquedos para parquinho
Cozinha

Coleções e materiais bibliográficos
Enciclopédias

1

Dicionário Houaiss ou Aurélio

2

4

6

Outros dicionários

25

30

30

Literatura infantil

4.000

-

-

Literatura infanto-juvenil

4.000

3.000

-

Literatura brasileira

-

3.000

4.500

Literatura estrangeira

-

3.000

4.500

400

600

900

160

200

300

Paradidáticos
Material complementar de apoio

Equipamentos para áudio, vídeo
Retroprojetor

1

1

3

Tela para projeção

1

1

3

Televisor de 20 polegadas

10

10

15

Suporte para TV e DVD

10

10

15

Aparelho de DVD

10

10

15

Maquina fotográfica

1

1

1

10

10

15

Computador para sala de informática

25

30

31

Computador para administração

6

8

8

Impressora jato de tinta

1

2

4

Impressora laser

1

2

2

Fotocopiadora

1

1

1

Copiadora multifuncional

-

-

1

Guilhotina de papel

1

1

1

240

300

450

Aparelho de CD e radio
Processamento de Dados

Mobiliaria e aparelhos em geral
Carteiras
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Cadeiras

240

300

450

Mesa tipo escrivaninha

10

10

15

Arquivo de aço com 4 gavetas

10

10

15

Armário de madeira com 2 portas

10

10

15

Mesa para computador

31

38

30

Mesa de leitura

1

4

8

Mesa de reunião da sala de professores

1

2

2

Armário com 2 portas

10

10

10

Mesa para refeitório

8

10

12

Mesa para impressora

2

4

6

Estantes para biblioteca

25

25

34

Quadro para sala de aula

10

10

15

Kit de física (p/40 alunos)

-

-

10

Kit de biologia (p/ 40 alunos)

-

-

10

Kit de química (p/ 40 alunos)

-

-

10

Kit de ciências (p/ 40 alunos)

5

10

-

Bebedouro elétrico

2

4

4

Circulador de ar de parede

10

10

15

Máquina de lavar roupa

1

1

1

Máquina Secadora

1

-

-

Telefone

1

2

3

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

A disponibilidade desses recursos permite aos professores a
ampliação das possibilidades de desenvolvimento de planos de aula e de
construção de projetos pedagógicos coletivos, de sorte a tornar os processos
de ensino-aprendizagem mais estimulantes e atrativos aos estudantes. O
emprego, por exemplo, de recursos visuais, como a exibição de filmes e a
projeção de fotografias; a exploração das ilimitadas possibilidades abertas pela
internet; e a pesquisa aos volumes de um vasto acervo bibliográfico, entre
outros, encerram alternativas importantes às tradicionais aulas expositivas. Por
essa razão, é importante que a capacidade dos professores de conceber
atividades criativas e envolventes não seja tolhida pela ausência, insuficiência
ou precariedade dos recursos pedagógicos e de apoio existentes nas escolas.7

7

TC- 1.466/026/13 (TCA – 18.995/026/13)

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

3. Quadro docente segundo formação acadêmica, carga horária,
rotatividade e vínculo
Um dos pontos centrais na promoção de um ensino de qualidade
se refere à valorização da carreira de professor. A valorização, para além dos
salários pagos aos docentes, envolve também a estruturação das carreiras
públicas e o incentivo à permanência na comunidade escolar. A abordagem
desta fiscalização selecionou 4 aspectos não diretamente relacionados aos
vencimentos dos professores da rede estadual paulista como forma de aferir as
condições de formação do quadro docente. São elas: a compatibilidade da
formação acadêmica dos professores com as disciplinas que ministram; a
jornada semanal de aulas ministradas; a estabilidade dos docentes nas
unidades escolares (rotatividade); e a existência de professores temporários.

3.1. Professores por compatibilidade de formação acadêmica
A habilitação para o exercício do magistério é facultada mediante
a obtenção de algum título acadêmico e o ideal é que o professor ministre suas
aulas naquelas disciplinas para as quais tem compatibilidade. Assim,
considerando que todas as etapas em que se subdividem os cursos de
licenciatura são relevantes para a formação profissional do professor, as
escolas cujas equipes docentes são integradas por indivíduos que ainda não
concluíram sua formação superior, ou que ministram aulas de disciplinas
diferentes daquelas para as quais obtiveram sua licenciatura, devem, a
princípio, enfrentar maiores dificuldades para o cumprimento das metas de
desempenho definidas pela Secretaria de Educação.
Para verificarmos tal condição, requisitamos junto às unidades
escolares estaduais selecionadas a relação dos professores com aulas
atribuídas em 2018, sua formação acadêmica e as disciplinas que lecionavam
no momento LimeSurvey.
Como os requisitos de formação para os professores que
ministram aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Professor de
Educação Básica I) são distintas dos requisitos de formação para os
professores que ministram aulas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, procederemos às análises separadamente. Assim, como uma
mesma unidade escolar pode oferecer (e comumente o faz) mais de uma etapa
de ensino, o somatório das unidades escolares analisadas excederá o número
da amostra de 133 escolas.

3.1.1. Anos Iniciais
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De acordo com o Ministério da Educação (MEC)8, a habilitação
para o exercício do magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental é
facultada mediante a obtenção de um dos seguintes títulos acadêmicos:




Licenciatura;
Normal Superior;
Pedagogia.

A princípio, qualquer outra formação não assegura aos candidatos
o conhecimento necessário ao desenvolvimento de dinâmicas de ensinoaprendizagem ajustadas às necessidades educacionais dos alunos do 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental. Se a formação continuada dos professores é
essencial para a qualidade do ensino, a inicial não o é menos, já que fornece
aos docentes uma série de referenciais teóricos e operacionais que orientarão
sua atuação não apenas nas primeiras experiências profissionais, mas ao longo
de toda a carreira.
Das 34 escolas da amostra que ofereciam turmas para os Anos
Iniciais em 2018, apenas 29,4% possuíam todo o seu quadro docente
adequadamente formado para o magistério, ao passo que nenhuma escola
possuía o quadro inteiro sem a formação requerida. A distribuição de cada uma
das 34 escolas segundo o percentual de adequação da formação de seus
quadros docentes pode ser vista no gráfico abaixo, no qual cada ponto indica o
percentual de adequação do quadro docente de uma escola da amostra.
Gráfico 1

Escolas por proporção de compatibilidade do corpo docente
Anos Iniciais (2018)
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Percentual de compatibilidade do corpo docente
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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É possível visualizar no gráfico acima que a maioria das escolas
(94,1%) possui um quadro com mais de 80% de seus professores com
formação adequada para ministrar aulas nos Anos Iniciais. Em relação à
formação dos professores dos Anos Iniciais individualmente considerados, o
perfil geral dos docentes mostra-se adequado em 93% dos casos analisados
na amostra, como evidenciado no Gráfico abaixo:
Gráfico 2

Docentes por compatibilidade de formação para o Ensino
Anos Iniciais (2018)

93,0%

7,0%

Compatível

Incompatível

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Os dados de 2014 mostravam uma situação sensivelmente pior
na observação desse aspecto: à época, 28,1% dos professores dos Anos
Iniciais apresentavam formação incompatível, distribuídos em 29 escolas
(81,9%). Em 2018, foram observados apenas 7% de professores com formação
incompatível, em 25 escolas (71,4% da amostra).

3.1.2. Anos Finais e Ensino Médio
Os Anos Finais e Ensino Médio foram considerados
conjuntamente, por possuírem praticamente as mesmas exigências de
formação de seus professores, ou seja, a Licenciatura específica para a
disciplina que devem ensinar. A diferença ocorre para as disciplinas de
Biologia, Química e Física, as quais, nos Anos Finais, podem ser ministradas
por professores com Licenciatura em Ciências, ao passo que, no Ensino Médio,
devem ser ministradas por professores com Licenciatura específica em cada
uma das três disciplinas.
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O artigo 8º, inciso II, do Decreto Estadual nº 55.078/09, com
redação alterada pelo Decreto nº 59.448/139, autoriza o professor a
complementar sua jornada de trabalho, quando incompleta, com aulas de
disciplinas diversas de sua formação específica no caso de não haver titulares
para essas disciplinas. Ainda que o Estado permita essa prática, ela não é
considerada ideal, e vai de encontro ao disposto na Meta 15 do Plano Nacional
de Educação:
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano
de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput
do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado
que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Assim, neste trabalho, a atribuição de aulas de disciplinas não
específicas da formação do docente foi considerada incompatível com a
formação adequada do corpo docente das escolas analisadas.
A distribuição de escolas por adequação da formação de seu
corpo docente em relação às disciplinas ministradas segue abaixo.
Gráfico 3

Percentual de compatibilidade do corpo docente
Anos Finais e Ensino Médio (2018)

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Percentual de compatibilidade do corpo docente
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

9

Decreto Estadual nº 55.078, de 25 de novembro de 2009:
Art. 8- A constituição da jornada de trabalho docente dar-se-á:
(...)
II – para o Professor Educação Básica II, com aulas livres da disciplina específica do seu cargo, no Ensino
Fundamental e/ou Médio, sendo que, em caso de insuficiência, poderão ser complementadas por aulas livres da
disciplina não específica da mesma licenciatura plena, sem prejuízo aos respectivos titulares de cargos.
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É possível observar que a distribuição das escolas de Anos
Finais/Médio quanto à adequação entre professores e aulas ministradas é bem
mais esparsa do que no caso das escolas de Anos Iniciais. Apenas 11,9% das
escolas apresentaram 100% de adequação no seu quadro docente, e menos
da metade da amostra (44,9%) apresentava mais de 80% do quadro
ministrando apenas aulas para as quais possuíam formação específica.
Os dados analisados mostram uma inadequação maior do quadro
docente para esses ciclos em relação aos Anos Iniciais. Considerando as 118
escolas que oferecem Anos Finais e o Ensino Médio (conjunta ou
isoladamente), 20,4% dos professores ministram aulas em ao menos uma
disciplina para a qual não possuem formação específica. Em 2014, esse
percentual foi de 20,8%, indicando estabilidade.
Gráfico 4

Docentes por compatibilidade de formação para o Ensino
Anos Finais e Ensino Médio (2018)

79,6%

20,4%

Compatível

Incompatível

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

3.2. Quantidade de aulas semanais ministradas pelos professores
De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 08/2010, as jornadas
semanais de trabalho dos professores não devem ultrapassar 40 horas (o que
corresponde a 32 horas-aula), sob pena de comprometimento da qualidade das
atividades de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento da proposta
pedagógica da escola10.

10

O Conselho ressalta “a necessidade de implementação de jornada de 40 (quarenta) horas semanais para o
professor, em tempo integral em uma mesma escola, com demais condições adequadas de trabalho e infraestrutura
apropriadas, como biblioteca, laboratórios, e ambientes para atividades artístico-culturais e sócio-desportivas." (Parecer
CEB/CNE nº 08/10, p. 11)
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O Decreto Estadual nº 59.448, de 19 de agosto de 2013, que
alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto 55.078/09, autoriza a ampliação
da jornada de trabalho docente para até 65 horas semanais:
Artigo 12 - A acumulação remunerada de dois cargos docentes ou
duas funções docentes ou de um cargo de suporte pedagógico com
um cargo ou função docente poderá ser exercida, desde que:
I - seja observado o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais
para a carga horária total do acúmulo;

Este dispositivo legal vai de encontro ao Parecer do Conselho
Nacional de Educação, já que autoriza condições que, segundo os
apontamentos do Conselho, não são favoráveis à garantia da qualidade do
ensino oferecido, representando uma sobrecarga indesejável sobre os
professores. Essa sobrecarga tanto impacta na disponibilidade do professor
para os alunos como tem impacto sobre a sanidade física e mental dos
profissionais que as assumem, o que resultaria inevitavelmente em outro
problema bastante comum na rede pública de ensino: o grande número de
professores que permanecem afastados de suas funções em razão de
problemas de saúde.
O levantamento das informações necessárias à apuração desta
questão deu-se por meio de questionário enviado às unidades escolares, que
informaram o número de docentes por faixa de carga horária (até 32 horas-aula
semanais; de 33 horas-aula a 52 horas –aula semanais; e acima de 52 horasaula semanais) na rede pública estadual. Nesta questão, consideramos todas
as etapas de ensino em conjunto e a amostra é composta por todas as 133
escolas selecionadas.
É importante registrar que o gráfico seguinte não considera a
quantidade de aulas ministradas nos sistemas público municipal e particular de
ensino, já que a possibilidade legal de acúmulo impede que o Estado afaste a
possibilidade de seus docentes atuarem em outras redes.
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Gráfico 5

Professores por atribuição de carga horária
Todas as etapas (2018)

10,8%
0,9%
88,4%

Até 32 horas-aula

De 33 a 52 horas-aula

Acima de 52 horas-aula

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Os dados de 2018 mostram-se estáveis em relação aos de 2014,
quando 87,27% dos professores das escolas consideradas ministravam até 32
horas-aula semanais.
Considerando as escolas, a distribuição dos professores por
carga horária pode ser visualizada no gráfico a seguir, em que cada escola é
representada por 3 pontos, um de cada cor, representando o percentual de
seus docentes que cumprem a respectiva carga horária.
Gráfico 6

Distribuição do quadro docente por carga horária
Todas as etapas (2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Como se vê, a jornada mais frequente é a jornada adequada de
até 32 horas-aulas semanais, sendo que 84,2% das escolas possuem mais de
80% de seus quadros cumprindo essa jornada — e em 39,1% essa carga é
cumprida por todo o quadro docente. Por outro lado, em 60,15% das escolas
há professores cumprindo jornadas acima de 32 horas-aula semanais, sendo
que em 9,8% há professores cumprindo jornadas acima de 52 horas-aula
semanais.

3.3. Rotatividade dos professores
A instabilidade dos integrantes do corpo docente é amiúde
apontada pela literatura especializada como um dos mais relevantes
embaraços ao pleno desenvolvimento do ensino nas escolas das redes
públicas de todo o país. De acordo com Lapo e Bueno (2003, p. 71), a
“rotatividade gera uma falta de vínculo do professor com a escola, o que pode
trazer graves consequências para um tão necessário e almejado ensino de
qualidade”.11
Para mensurar a incidência do problema, foi requisitada junto às
unidades escolares a relação dos professores que atuaram (com aulas
atribuídas) na escola nos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 (Tabela 1 do
Anexo 9.1), indicando em cada exercício quais deles continuaram integrando o
corpo docente do mesmo estabelecimento no período seguinte. Os ciclos foram
analisados individualmente, ainda que uma escola possa oferecer mais de um
ciclo.
3.3.1. Anos Iniciais
A rotatividade do quadro docente na amostra foi calculada, aqui,
como o percentual de professores que deixaram o estabelecimento de ensino
entre um ano letivo e o seu subsequente.
O comportamento da rotatividade dos professores ao longo do
período analisado pode ser observado no gráfico abaixo, no qual cada ponto
representa o percentual de professores de uma determinada escola que
deixaram seu quadro na passagem de um ano letivo para o subsequente. Cada
série de cor representa um ano letivo específico, de modo que cada escola
apresentará 4 pontos, um de cada cor.

11
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Gráfico 7

Escolas por rotatividade do quadro docente: percentual do Quadro
docente que não permaneceu na escola no ano seguinte
Anos Iniciais (2014-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Alguns pontos notoriamente altos de rotatividade referem-se a
escolas cujo oferecimento de turmas para os Anos Iniciais foram interrompidos,
ou cujo perfil da escola foi alterado. São os casos, por exemplo, das escolas EE
Coronel Raul Humaitá Villa Nova, que passou a integrar o modelo de Programa
de Ensino Integral a partir de 2015, ou as EEs Emília Anna Antônio e
Professora Mirna Eliza Bonazzi, que deixaram de oferecer turmas para os Anos
Iniciais em 2016. Como é possível visualizar no gráfico, a situação das
escolas é bastante variada. Poucas escolas ultrapassam o limiar de 60% de
rotatividade no quadro, encontrando-se a maioria entre 20% e 60% de
rotatividade (77,0%, 57,5%, 56,4%, 55,9% das escolas nos anos 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, respectivamente, encontravam-se nessa
faixa). O gráfico de áreas abaixo ilustra a distribuição das escolas por faixa de
rotatividade, no qual cada faixa é sobreposta pela faixa imediatamente inferior,
sucessivamente e total do eixo vertical é 100%.
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Gráfico 8

Percentual de escolas por taxa de rotatividade
Anos Iniciais (2014-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

É possível notar que a faixa de escolas que apresentavam uma
taxa de rotatividade acima de 40% e abaixo de 60% — a mais frequente no
estudo de 2014 — reduziu-se no período agora analisado, havendo uma
concentração maior na faixa de escolas que apresentam taxa de rotatividade
acima de 10% e abaixo de 30%.
Recuperando-se os dados desde o estudo anterior, em 2014, é
possível calcular a rotatividade geral da amostra — ou seja, quantos
professores, de todas as escolas da amostra, não permaneceram na mesma
unidade de ensino no ano subsequente — para todo o período de 2010 a 2018,
conforme gráfico abaixo.
Gráfico 9

Rotatividade Geral da Amostra
Anos Iniciais (2010-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Nota-se que a rotatividade, crescente na amostra até 2013-2014,
cai consistentemente desde então.
Assim, ainda que haja uma aparente melhora na taxa de
rotatividade para a amostra ao longo do período apreciado — mesmo que
superiores ao mínimo da série, ocorrido em 2011-2012 —, ainda persistem
altas taxas em um número expressivo de escolas. Em 2018, 17,6% das escolas
apresentaram taxas de rotatividade de 50% ou mais. Metade das escolas
possuem taxas de rotatividade acima de 30% e, em 2018, houve uma queda
significativa de escolas com taxas baixas de rotatividade, de 20,5% de escolas
nessa faixa em 2017, para apenas 2,9% na mesma faixa em 2018.
De outra perspectiva, analisando a permanência de professores
no quadro docente das escolas por todo o período de 2014 a 2018, encontra-se
um baixo percentual de estabilidade. Ou seja, os dados revelam que os
professores que compõem o quadro docente das escolas da amostra
raramente permanecem ao longo de todo um quadriênio na mesma escola. O
gráfico abaixo expõe esses dados e os compara com o resultado da
fiscalização anterior para o quadriênio de 2010 a 2014.
Gráfico 10

Escolas por percentual de estabilidade do quadro docente
Anos Iniciais (2010 -2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Como se vê, houve grande redução das escolas com quadros
mais estáveis, ou seja, que conseguiram reter 60% ou mais de seus
professores ao longo dos 4 anos. Ao mesmo tempo, houve um aumento
expressivo de escolas com estabilidade mais baixa em seus quadros, com
retenção de 20% a 40% de seus quadros. O que a análise conjunta dos dados
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de rotatividade e estabilidade sugere é que, embora haja uma discreta melhora
na rotatividade ano a ano, a capacidade das escolas da amostra de reter seus
professores por períodos tão longos como quatro anos ainda é muito baixa.
Ainda que nessa análise de 4 anos outras interferências tornem-se mais
significativas — como aposentadorias, a evasão das carreiras de docentes e as
reorganizações dos sistema escolar — os dados mostram uma piora
significativa na retenção de médio prazo dos quadros docentes, fator que
prejudica o planejamento e a execução de projetos pedagógicos de longa
maturação.
3.3.2. Anos Finais
O gráfico abaixo ilustra o comportamento da rotatividade dos
professores de Anos Finais ao longo do período analisado. Cada ponto
representa o percentual de professores de uma determinada escola que
deixaram seu quadro na passagem de um ano letivo para o subsequente.

Gráfico 11
Escolas por rotatividade do quadro docente: percentual do Quadro
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
docente que não permaneceu na escola no ano seguinte
Fonte: Respostas
às requisições
de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Novamente, a quase totalidade das observações se encontra
abaixo dos 60% de rotatividade. Os pontos notoriamente altos referem-se,
também, a escolas que tiveram seu perfil alterado, como é o caso da EE José
Geraldo Vieira, que encerrou o oferecimento de turmas para os Anos Iniciais
em 2015, ou a EE Antônio Magalhães Bastos, que deixou de ofertar turmas
para essa etapa em 2016. O gráfico de áreas abaixo apresenta as faixas de
rotatividade acumuladas para cada ano do período analisado:
GráficoRespostas
12
Percentual
de escolas
por taxa dirigidas
de rotatividade
Fonte:
às requisições
de informações
às escolas selecionadas
Anos Finais (2014-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Os números mostram alguma melhora da rotatividade ao longo do
quadriênio analisado. A faixa de menor rotatividade (até 10%) cresceu de 6,3%
em 2014 para 13,2% em 2018. De maneira geral, as faixas de pior rotatividade
(40 a 50% e 50 a 60%) oscilaram menos em relação às faixas de rotatividade
melhor. Ainda assim, 67,9% das escolas ainda apresentaram uma rotatividade
de seus quadros acima de 20% em 2018, número ainda aquém de demonstrar
uma situação ideal para a continuidade de projetos pedagógicos nas escolas.
Analisando a rotatividade geral da amostra desde 2014 —
incluindo, portanto, os dados do estudo anterior — chega-se a uma situação
parecida com a encontrada para os Anos Iniciais: a rotatividade geral,
crescente no primeiro quadriênio, começa a decrescer consistentemente a
partir de 2014, como é possível visualizar no gráfico abaixo:
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Gráfico 13

Rotatividade Geral da Amostra
Anos Finais (2010-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Da mesma forma que nos Anos Iniciais, também, verificou-se uma
piora na retenção de professores no médio prazo. No caso dos Anos Finais, os
indicativos de piora se mostram mais intensos, havendo queda na participação
de escolas nas três faixas com maior estabilidade em contraposição a um
aumento sensível na faixa de pior estabilidade — 36,1% encontram-se na faixa
de escolas que retêm até 20% de seus quadros no período de 4 anos, contra
22,1% em 2014.
Gráfico 14

Escolas por percentual de estabilidade do quadro docente
Anos Finais (2010 -2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

3.3.3. Ensino Médio
As taxas de rotatividade para o Ensino Médio seguem o padrão
do ocorrido com os Anos Finais. A grande maioria das escolas apresenta
rotatividade abaixo de 60% do quadro, havendo casos pontuais de taxas
maiores: a EE Dorival de Carvalho, por exemplo, parou de oferecer turmas ao
Ensino Médio em 2015, alterando seu perfil; a escola EE Luciane do Espírito
Santo teve seu perfil alterado para iniciar o Programa em Tempo Integral.
Gráfico 15

Escolas por rotatividade do quadro docente: percentual do Quadro
docente que não permaneceu na escola no ano seguinte
Ensino Médio (2014-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Há uma discreta melhora na rotatividade ano a ano para o
período, tendo crescido o número de escolas que apresentam menor
rotatividade de 10% ou menos, de 6,6% das escolas em 2014 para 10,4% das
escolas em 2018. Ainda assim, faixas de alta rotatividade continuam
concentrando grande número de escolas: quase metade das escolas (48,1%)
apresentam taxas de rotatividade acima de 30% do quadro em 2018. Em 2014,
no entanto, esse número era de 68,27%. Os dados podem ser visualizados no
gráfico abaixo.
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Gráfico 16

Percentual de escolas por taxa de rotatividade
Ensino Médio (2014-2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

A rotatividade geral da amostra no período de 2010 a 2018 se
comporta de maneira análoga à dos demais ciclos: eleva-se até 2014 e, depois,
decresce. No caso do Ensino Médio, no entanto, o ano de 2016-2017
apresenta uma leve piora, seguido de melhora novamente em 2017-2018.
Gráfico 17

Rotatividade Geral da Amostra
Ensino Médio (2010-2018)
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionada
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Na análise da estabilidade dos quadros docentes, encontra-se a
mesma situação dos Anos Finais: uma queda no percentual de escolas que
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apresentam estabilidades maiores em contraposição a um aumento de escolas
na pior faixa de estabilidade do quadro docente.
Gráfico 18

Escolas por percentual de estabilidade do quadro docente
Ensino Médio (2010 -2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

O que os dados mostram para as três etapas de ensino é que a
rotatividade dos professores flutua em torno de 30% numa análise geral, sendo
que cerca de metade das escolas apresentam essa taxa anual de rotatividade
ou taxas ainda maiores. Dessa maneira, a estabilidade dos quadros docentes
em 4 anos não ultrapassa os 40% na maior parte dos casos. Esses números,
ainda que ligeiramente melhores em relação ao período de 2010 a 2014, não
mostram uma evolução significativa da situação do quadro docente nas escolas
da amostra.

3.4. Professores temporários
A Constituição Federal, no inciso IX, art.37, assevera que a
contratação temporária se realizará apenas em situações excepcionais:
Artigo 37
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;

Garante também, em seu inciso V, art.206, que:
Artigo 206
(...)
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V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

Apesar do mandamento constitucional, foi observado em 2009,
por meio do parecer 09 da Câmara de Educação Básica, que “um a cada
cinco professores em todo o Brasil é admitido em caráter temporário. (...)
Trata-se de uma situação insustentável, que fragmenta o projeto políticopedagógico e, de certa forma, compromete a qualidade de ensino, tendo em
vista a rotatividade dos docentes entre as diversas unidades escolares.” (p. 21).
Além disso, afirma que “para além do fato de ser uma norma constitucional,
como forma mais justa de ingresso dos trabalhadores do setor público, no caso
específico do magistério o concurso público de provas e títulos tem relação
direta com a qualidade de ensino”.
A contratação do professor temporário está disciplinada pelo item
IV do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093/09, com as alterações realizadas
pelas Leis Complementares nºs 1.132/2011, 1.163/12 e 1.215/13, 1.276/15,
1.277/15 e 1.331/18. Esses diplomas prescrevem que a contratação temporária
deve ser excepcional, atendendo as condições estabelecidas. O prazo para
contratação para função de docente é de até 3 (três) anos12. Além disso, os
docentes contratados nos termos desta lei complementar poderão celebrar
novo contrato de trabalho, desde que transcorrido decurso de prazo de 40
(quarenta) dias, contados do término do contrato anteriormente celebrado,
podendo ser aplicado uma única vez, para cada docente contratado 13.
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
declarou inconstitucional (ADIn 2003663-93.2018.8.26.0000) o art.1º dessa
lei14. A Corte acolheu a ação por entender “(...) que as hipóteses ali
enumeradas são excessivamente abertas e não evidenciam a
excepcionalidade da medida”15. Essa decisão, até então, impediria a
contratação de novos professores temporários para o ano de 2019. Contudo,
em 12/01/2019, o efeito da decisão foi suspenso em virtude de uma liminar
impetrada pelo Governo do Estado de São Paulo perante o STF16. Essa liminar
devolveu a possibilidade de serem contratados professores temporários,
conforme as regras estabelecidas na lei nº 1.093/09.

12

§ 1º do art.7 da lei Complementar Nº 1.093/09.
Art.8º das Disposições Transitórias da lei Complementar Nº 1.093/09.
14
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI004DEH80000, acesso em
Janeiro/2019.
15
Diário Oficial do Poder Legislativo, 23/10/2018, página 6
16
Medida cautelar na suspensão de liminar 1.191 São Paulo.
13
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Em 2014, foi aprovado, por lei, o Plano Nacional de Educação17
(PNE), em atendimento ao artigo 214 da Constituição Federal.
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do produto interno bruto.

Essa lei assevera que, como meta, até o início do terceiro ano de
vigência (no caso, 2017), 90% dos profissionais do magistério da rede
pública de educação básica deveriam ser ocupantes de cargos de
provimento efetivo18.
Anteriormente ao PNE, o Conselho Nacional de Educação, em
seu Parecer CNE/CEB nº 9/2009 (p. 21), apontava a necessidade de se manter
certo contingente de professores temporários para suprir a ausência de outros
professores em razão de doenças ou aposentadorias que ocorrem ao longo do
ano, mas numa proporção que não comprometa a qualidade do ensino e a
valorização de seus profissionais. Assim relata que é “importante que os
sistemas discutam um dispositivo que garanta a realização de concurso
sempre que a vacância no quadro permanente de profissionais do
magistério na rede de ensino público alcance percentual de 10% em cada
grupo de cargos ou quando professores temporários estejam ocupando estes
cargos por dois anos consecutivos”.
Para verificar a presença de professores temporários nas escolas
selecionadas, foi requisitada junto às unidades escolares a relação dos
professores temporários aos quais foram atribuídas turmas de alunos em
qualquer momento do ano letivo de 2018. Esta questão será demonstrada pelo
total de professores temporários na escola, independente do ciclo em que
atuam, em uma amostra de 133 escolas. Será realizado a seguir um
comparativo com os resultados obtidos em 2018 e os dados obtidos em 2014.

17
18

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Anexo, meta 18.1 da lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
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Em 2014, foi observado que o total de professores relacionados
como temporários – 1.974 – representava um quarto (27,07%) do total de
professores atuantes nas escolas selecionadas que responderam – 7.291.
Dos dados obtidos em 2018, observou-se que havia 1.070
professores temporários, de um total da amostra de 5.339 professores. Isso
representa 20,04% de professores temporários atuando nas escolas estaduais
de São Paulo.
É possível concluir que, na amostra dada, a despeito da pequena
redução no número de professores temporários, o resultado obtido vai de
encontro à recomendação do CNE e do PNE de que o percentual de
professores temporários não ultrapasse 10% do número total de docentes
da rede de ensino.
Além disso, em 2014, foi constatado que a maioria das escolas
pesquisadas (91,5% ou 118 escolas) possuía professores temporários em
percentual superior ao preconizado pelo CNE. Em 2018, foi averiguado que 91
escolas (68,42%) possuem mais de 10% do seu quadro docente formado por
professores temporários.

Gráfico 19

Percentual de adequação das escolas em relação ao número de
professores temporários no Quadro Docente
Todas as Etapas (2014/2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Gráfico 20

Escolas por percentual de professores temporários no Quadro Docente
Todas as Etapas (2014/2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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4. Disponibilidade do padrão mínimo nas unidades estaduais de ensino
em comparação ao Parecer CNE/CEB nº 08/2010

4.1. Quantidade de alunos matriculados por turma
De acordo com o Conselho Nacional de Educação, o número de
alunos matriculados em uma mesma turma, nas séries que compõem os Anos
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, não pode exceder a
24, 30 e 30, respectivamente, sem prejuízos para a qualidade do ensino
oferecido (Parecer CNE/CEB nº 08/2010, p. 19).
O limite de alunos por sala tem por finalidade garantir atenção
individualizada, já que alunos têm ritmos diferenciados de aprendizagem e
quanto maior o número de alunos na sala menor é a possibilidade de conhecer
suas dificuldades de aprendizagem. Além disso, as salas de aula superlotadas
têm sido apontadas como uma das principais causas do desenvolvimento de
algumas doenças laborais pelos professores (Cardoso, 2009 e Carlotto &
Palazzo, 2006).
No Estado de São Paulo, a matéria é regulamentada pela
Resolução SEE nº 2, de 08-01-2016, que estabelece diretrizes e critérios para
a formação de classes de alunos. Segundo essa norma,
Artigo 2º - As classes de alunos serão constituídas, de acordo com os
recursos físicos disponíveis e na conformidade dos seguintes
referenciais numéricos:
I - 30 alunos, para as classes dos anos iniciais do ensino
fundamental;
II - 35 alunos, para as classes dos anos/séries finais do ensino
fundamental;
III - 40 alunos, para as classes de ensino médio;
(...)
§ 2º – Excepcionalmente, quando a demanda, devidamente
justificada, assim o exigir, poderão ser acrescidos até 10% aos
referenciais estabelecidos nos incisos de I ao IV deste artigo. (...)

Esses referenciais de número de alunos por turma, inclusive,
repetem aqueles da Resolução SE nº 86, de 28-11-2008, revogada pela
Resolução nº2/2016 transcrita acima. Além do número padrão de alunos por
turmas, a resolução permite ainda um acréscimo de 10% no tamanho das
turmas, em casos excepcionais de demanda.
A comparação entre os dois parâmetros — o do CNE e o da SEE
— segue na tabela abaixo:
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Tabela 5 - Número recomendado de alunos por turma
Item

Anos Iniciais

Alunos por turma
Resolução SEE
Parecer CNE
nº 2/2016
(Art. 2º)
24
30

Resolução SEE
nº 2/2016
(Art. 2º, §2º)
33

Anos Finais

30

35

38

Ensino Médio

30

40

44

Fontes: Parecer CNE/CEB nº 08/2010 e Resolução SE nº 2/2016

Como se vê, os parâmetros adotados pela SEE estão aquém
daqueles indicados pelo CNE. A maior tolerância da SEE em relação à lotação
das turmas leva aos resultados encontrados na amostra, dispostos a seguir por
etapa de ensino.
Para reunir as informações necessárias, requisitaram-se junto às
unidades escolares as informações sobre o número de turmas em cada
espectro de tamanhos, por meio de formulário eletrônico online (Pesquisa
LimeSurvey).

4.1.1. Anos Iniciais
Considerando os parâmetros do CNE, o gráfico abaixo mostra
que em apenas 5,9% das escolas todas as turmas possuem tamanho
adequado, formadas por um máximo de 24 alunos. Esse número representa
uma melhora em relação a 2014, quando foram encontradas 2,9% das escolas
da amostra com esse grau de adequação. Por outro lado, 38,2% das escolas
da amostra apresentam 100% das turmas inadequadas, ou seja, com mais de
24 alunos, ante 32,3% encontradas em 2014. No mais, 55,9% das escolas
possuem adequação apenas parcial, sendo a maior parte (41,2% do total)
escolas que apresentam apenas um quinto ou menos de turmas nos tamanhos
adequados.
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Gráfico 21

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado
Anos Iniciais (2018)

Todas as turmas
adequadas
Nenhuma turma
adequada
Até 20% de turmas
adequadas

41,2%

38,2%

55,9%

20 a 40% de turmas
adequadas
5,9%
5,9%
2,9%

5,9%

40 a 60% de turmas
adequadas
60 a 99% de turmas
adequadas

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

A utilização da regulamentação da própria SEE como parâmetro
de adequação das turmas causa uma diferença relevante na classificação das
escolas por adequação do tamanho de suas turmas, como mostra o gráfico a
seguir.
Gráfico 22

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado
Anos Iniciais (2018)

38,2%
26,5%

5,9%

2,9%

Todas as turmas adequadas
Padrão CNE - até 24 alunos

Nenhuma turma adequada
Padrão SEE - até 30 alunos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Como se vê, mesmo adotando o regulamento da SEE, apenas
26,5% das escolas possuem todas as suas turmas com tamanho adequado.
Considerando as turmas de maneira geral, sem separá-las por
escolas, constata-se que, das 492 turmas declaradas pelas 34 escolas da
amostra, a distribuição por tamanho indica que cerca de metade delas (256)
apresentam tamanhos entre 25 a 30 alunos, havendo ainda 8,1% de turmas
que excedem 33 alunos. Assim, apenas 11,9% adequam-se ao preconizado
pelo CNE, contra 62,6% segundo o julgamento da própria SEE.

Gráfico 23

Distribuição total de turmas por tamanho
Anos Iniciais (2018)

8,1%

11,9%
Até 24 alunos
De 25 a 30 alunos

29,3%

De 31 a 33 alunos
Acima de 33 alunos
50,7%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

4.1.2. Anos Finais
Como mencionado acima, para os Anos Finais, o CNE propõe um
limite de 30 alunos por turma. Os dados coletados resultaram no seguinte
panorama:
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Gráfico 24

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado
Anos Finais (2018)

Todas as turmas
adequadas
Nenhuma turma adequada
18,1%
Até 20% de turmas
adequadas

31,4%

62,9%

5,7%

24,8%

20 a 40% de turmas
adequadas

11,4%

40 a 60% de turmas
adequadas

8,6%

60 a 99% de turmas
adequadas

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Apenas 5,7% das escolas possuem todas as suas turmas com
tamanho adequado, frente a 4,5% em 2014. Ao mesmo tempo, 31,4% das
escolas não possuem nenhuma turma adequada, percentual que não
ultrapassava 12,5% das escolas em 2014. Esse fato indica que, embora haja
mais escolas com 100% das turmas adequadas, aumentou consideravelmente
o número de escolas nas quais todas as turmas encontram-se em situação
inadequada.
Novamente, comparando com o regulamento da SEE, chega-se
ao seguinte cenário.
Gráfico 25

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado
Comparativo CNE x SEE
Anos Finais (2018)
43,8%
31,4%

5,7%

3,8%

Todas as turmas adequadas
Padrão CNE - até 24 alunos

Nenhuma turma adequada
Padrão SEE - até 35 alunos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Na distribuição geral de turmas, das 1.413 turmas analisadas,
apenas 23,2% possuem tamanho adequado, sendo que a maior porção (55%
do total) delas possui de 31 a 35 alunos, como ilustrado no gráfico abaixo.
Assim, temos 23,2% de turmas adequadas segundo o CNE, e 78,2% de turmas
adequadas segundo a SEE.
Gráfico 26

Distribuição total de turmas por tamanho
Anos Finais (2018)
3,7%

23,2%

18,1%

Até 30 alunos
De 31 a 35 alunos
De 35 a 39 alunos
Acima de 39 alunos
55,0%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

4.1.3. Ensino Médio
No Ensino Médio, a situação da lotação nas turmas é pior do que
nas demais etapas. Sendo o máximo ideal preconizado pelo CNE de 30 alunos
por turma, encontramos apenas 4,7% das 106 escolas de Ensino Médio da
amostra respeitando esse limite em todas as suas turmas. Em 2014, a situação
era exatamente igual. Os dados podem ser visualizados no gráfico abaixo.
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Gráfico 27

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado Fonte: Respostas à
Ensino Médio (2018)

Todas as turmas
adequadas
Nenhuma turma adequada

16,0%

46,2%

49,1%

Até 20% de turmas
adequadas
20 a 40% de turmas
adequadas
40 a 60% de turmas
adequadas
60 a 99% de turmas
adequadas

13,2%
13,2%

4,7%
6,6%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

De outra feita, em quase metade das escolas (46,2% do total),
nenhuma turma se encontra dentro do limite ideal de número de alunos em
2018. Em 2014, a situação era bastante diferente: 17,9% das escolas — um
percentual muito menor, portanto — apresentavam 100% das turmas com mais
de 30 alunos.
Além disso, outros 16% das escolas não ultrapassam o percentual
de 20% de suas turmas em condições adequadas. O que os dados
demonstram é que, de 2014 para cá, houve um agravamento da
superlotação das turmas do Ensino Médio.
Em relação aos padrões regulamentados da SEE pela Resolução
SE nº 2/2016, a distribuição de escolas por adequação de turmas apresenta o
seguinte gráfico:
Gráfico 28

Escolas por proporção de turmas com tamanho adequado
Comparativo CNE x SEE
Ensino Médio (2018)
46,2%
40,6%

5,7%

4,7%
Todas as turmas adequadas
Padrão CNE - até 24 alunos

Nenhuma turma adequada
Padrão SEE - até 40 alunos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Novamente, considerando a regulamentação da própria SEE,
apenas 40,6% das escolas possuem todas as suas turmas dentro do padrão
proposto.
Considerando a distribuição geral de turmas, os dados mostram
que, das 1.316 turmas de Ensino Médio existentes na amostra, 15,6% estão
em conformidade com o preconizado pelo CNE, havendo, no entanto, maior
concentração de turmas (57%) na faixa de tamanho de 31 a 40 alunos. Pela
regulamentação da própria SEE, apenas 72,6% das turmas encontram-se com
número de alunos dentro do padrão.
Gráfico 29

Distribuição total de turmas por tamanho
Escolas de Ensino Médio da amostra (2018)

6,4%

15,6%
Até 30 alunos

21,0%

De 31 a 40 alunos
De 41 a 44 alunos
Acima de 44 alunos
57,0%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

O que os dados mostram para as três etapas de ensino é que
a situação de superlotação das turmas, de maneira geral, se agravou na
rede estadual.

4.2. Conforto ambiental: espaço por aluno em sala de aula
Além de um limite para o número de alunos matriculados em uma
mesma turma, as condições ideais para o desenvolvimento da aprendizagem
envolvem a observância de uma área mínima para as salas de aula, que
objetiva garantir condições básicas de conforto ambiental para estudantes e
professores.
Em termos de legislação aplicável, encontramos algumas
definições de metragem ideal no Estado de Santa Catarina – 1,30m², no
município de Taubaté – 1,5m² e 1m² por estudante em Deliberação do
Conselho Estadual do Estado do Rio de Janeiro.
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Para o Estado de São Paulo, a legislação que aborda o tema é o
artigo 5ºda Resolução SE nº 02, de 8-1-2016, que replica o disposto no Decreto
nº 12.342, de 27 de setembro de 1978. A resolução admite salas de aula com,
no mínimo, 1,20m² por educando, sem estipular o tamanho destas salas.
Ressalta-se que este Decreto, promulgado há quase quarenta anos, teve como
objetivo, dentre outros, estabelecer normas gerais sobre edificações,
dedicando um capítulo às escolas. Nele, são estipulados critérios mínimos para
promoção, preservação e recuperação da saúde no campo de competência da
Secretaria de Estado da Saúde. Frisa-se, então, que este diploma não tem
como foco propor às escolas um padrão ideal para desenvolvimento de
atividades pedagógicas.
Os modelos propostos pelo CNE, conforme já relatado,
apresentam características específicas para a construção de novos prédios
escolares e prescreve que as salas de aula devem ter uma determinada
metragem para comportar um determinado número de alunos de acordo com a
etapa da Educação Básica. Já a resolução do Estado de São Paulo SE nº
02/2016 aborda o número máximo de alunos por sala e sua metragem mínima
por aluno, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 6 - Área mínima por aluno – Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio
Etapa da
Educação
Básica
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Ensino
Médio

Nº de
alunos

Parecer CNE
Área Mínima
2
m /sala
por aluno
recomendada

24

45

30

45

30

45

1,875 m

2

Resolução SEE 02/2016
Nº de alunos

Área Mínima por aluno
recomendada

30

1,20 m

2

1,20 m

2

1,20 m

2

2

1,5 m

35

2

1,5 m

40

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010 e Resolução SE nº 02/2016

Assim como na quantidade de alunos por sala, é possível
perceber que os parâmetros adotados pela SEE em relação a área/aluno
também são mais tolerantes do que os parâmetros preconizados pelo CNE.
Para averiguar a situação das salas de aula foram utilizados os
dados obtidos por questionário online, via ferramenta LimeSurvey,
encaminhado às unidades escolares. Foi solicitado o número de turmas que se
enquadrava em cada espectro de espaço por aluno, e realizado um
comparativo com os dados obtidos no trabalho de 2014.
Em 2014, a amostra foi de 35 escolas com Ciclo I, 114 com Ciclo
II e 107 com Ensino Médio (apenas ou em conjunto com outras etapas),
entretanto foram consideradas 34, 112 e 106, pois, 02, 02 e 01 escolas,
respectivamente, não responderam adequadamente.
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Já em 2018, a amostra é de 34 escolas para os Anos Iniciais, 105
escolas para os Anos Finais, e 106 escolas para o Ensino Médio, contudo
foram consideradas 104 e 105 escolas, respectivamente, para Anos Finais e
Ensino Médio, pois uma escola não respondeu corretamente o questionário.
Ressalta-se que a análise dos resultados encontrados em 2014 e
2018, para todas as etapas de ensino, teve como parâmetro o padrão proposto
pelo CNE. Para complementação do trabalho, foi elaborado um comparativo
dos resultados encontrados em 2018 tendo como parâmetros o CNE e o
disposto na resolução SE nº 02/2016.

4.2.1. Anos Iniciais
Após a consolidação das informações prestadas pelas escolas
selecionadas dividimos as áreas disponíveis por aluno em inferior a 1m², entre
1 e 1,2m², de 1,2 a 1,874m² e de 1,875m2 (limite mínimo recomendado pelo
CNE) ou mais. Em 2014, detectou-se que apenas 01 escola apresentou turmas
(02 de 462) com relação aluno/área inferior a 1m². Em 2018, a situação piorou:
27 turmas (27 de 479) de 02 escolas apresentavam relação aluno/área inferior
a 1m².
Em relação à metragem ideal, em 2014 foi verificado que 3 de 34
escolas (8,82%) apresentavam 100% das turmas (29 de 462) com metragem
ideal ou superior, de forma que as demais escolas possuíam 01 (uma) ou mais
turmas com metragem inferior. Houve uma estabilidade nos números em 2018,
pois se observou que 3 escolas (8,82%) possuem 100% de suas turmas (58
turmas - ou 12,11%) com mais de 1,875m2 por aluno.
Contudo, é importante destacar que, em 2014, 20,59% (7 de 34)
das escolas não possuíam nenhuma turma com área disponível por aluno igual
ou superior a 1,875m² (86 de 462 turmas), conforme recomendado pelo CNE.
Em 2018, esse número cresceu: 58,82% das escolas (20 de 34) não
possuem nenhuma turma (286 de 479) com a metragem ideal, conforme
gráfico abaixo:
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Gráfico 30

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Anos Iniciais (2014/2018)
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5,88%
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5,88%

8,82%
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20 a 40% de 40 a 60% de 60 a 80% de 80% a 99% de 100% das
turmas
turmas
turmas
turmas
turmas
adequadas adequadas adequadas adequadas adequadas
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas

De forma geral, 302 turmas (de 462) não atendiam a metragem
ideal preconizado pelo CNE, em 2014. Em 2018, foi detectado que 370 turmas
(de 479) não atendiam essa recomendação, perfazendo alta de 11,87%.
Estabelecendo uma comparação entre o padrão disposto pelo
CNE e pela resolução estadual SE nº 02/2016, observa-se o seguinte
resultado:
Gráfico 31

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Comparativo CNE x SEE
Anos Iniciais (2018)
64,71%
58,82%

11,76%

8,82%

Nenhuma turma adequada
Padrão SEE - mínimo de 1,20m2 por aluno

100% das turmas adequadas
Padrão CNE - mínimo de 1,875m2 por aluno

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Constata-se que há uma divergência considerável quando
analisado os resultados encontrados em diferentes parâmetros. Para o padrão
CNE, apenas 8,82% das escolas possuem todas as turmas adequadas, frente
a 64,71% das escolas quando adotado o padrão da resolução estadual. Da
mesma forma, 58,82% das escolas não possuem nenhuma turma adequada
conforme o CNE, enquanto apenas 11,76% das escolas possuem todas as
turmas em desacordo com a SE 02/2016.

4.2.2. Anos Finais
A seguir demonstraremos a situação encontrada nas escolas
selecionadas em relação à metragem das salas de aula com turmas de
Anos Finais, realizando a comparação com os resultados encontrados em
2014 e 2018.
Foi identificado que, em 2014, 05 escolas de 112 (4,46%)
apresentaram turmas com relação aluno/área inferior a 1m² (36 de 1.541
turmas – equivalente a 2,33%). Em 2018, os números foram semelhantes: 5
escolas (4,81%) apresentavam 57 turmas (4,08%) com relação aluno/área
inferior a 1m2.
Em relação à metragem ideal, em 2014 constatou-se que
8,93% (10 de 112) das escolas estavam fora do padrão recomendado pelo
CNE, pois não possuíam nenhuma turma alocada em sala de aula com área
disponível por aluno de 1,5m² (123 de 1541 turmas). Em 2018, esse
número se agravou: 47,12% das escolas (49 de 104) não apresentam
nenhuma turma com área igual ou superior a 1,5m2, ou seja, 707
turmas (de 1397, ou 50,61% do total de turmas) estão em desacordo
com a área ideal por aluno, conforme gráfico abaixo:
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Gráfico 32

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Anos Finais (2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

No geral, das 1.543 turmas informadas pelas escolas abordadas
em 2014, 675 – ou seja, 43,74% - não atendiam à recomendação formulada
pelo colegiado. Em 2018, 956 turmas (68,43%) tinham uma relação aluno/área
inferior ao ideal, aumento de aproximadamente 25% em 4 anos.
Da mesma forma como analisado nos Anos Iniciais, sobre a
comparação entre o padrão disposto pelo CNE e pela resolução estadual SE nº
02/2016, é possível observar:
Gráfico 33

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Comparativo CNE x SEE
Anos Finais (2018)
74,04%

47,12%

17,31%
9,62%

Nenhuma turma adequada
Padrão SEE - mínimo de 1,20m2 por aluno

100% das turmas adequadas
Padrão CNE - mínimo de 1,5m2

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Semelhante aos Anos Iniciais, 74,04% das escolas contêm todas
as turmas adequadas segundo os parâmetros do SE 02/2016. Esse número é
reduzido para 17,31% quando analisado sob o prisma do CNE. Paralelamente,
o número de escolas que não possuem nenhuma turma adequada é de 9,62%
para o padrão estadual, subindo para 47,12% quando comparado com o
padrão nacional.
4.2.3. Ensino Médio
Para o Ensino Médio, as metragens mínimas são as mesmas
utilizadas para os Anos Finais. Se comparada aos dados obtidos nos anos
Iniciais e Finais, constata-se que a situação encontrada nas salas de Ensino
Médio em relação recomendação proposta pelo CNE de mínimo 1,5m² por
aluno é pior em 2018. Em 2014, 11 de 106 escolas (10,38%) apresentavam
turmas com relação aluno/área inferior a 1m² (76 de 1519 turmas – 5,00%) em
2014. Já em 2018, 14 das 105 escolas (13,33%) apresentaram turmas com
área menor que 1m2 por aluno, em 75 turmas de um total 1.285 (5,83%).
Em 2014, 11,32% (12 de 106) das escolas estavam fora do
padrão recomendado pelo CNE, pois não possuíam nenhuma turma alocada
em sala de aula com área disponível por aluno de 1,5m² (167 de 1.519 turmas).
Em 2018, 46 escolas (43,81%) estão em total desconformidade com o ideal
631 de 1.285 turmas – 49,10%), conforme gráfico abaixo:
Gráfico 34

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Ensino Médio (2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Por fim, verificou-se que, em 2014, de um total de 1.519 turmas
informadas pelas escolas, 859 (56,55%) não tinham salas de aula com área de
1,5m² ou mais disponível por aluno. Em 2018, esse percentual aumentou para
75,48% (970 turmas de 1285).
Além disso, a comparação dos resultados encontrados em 2018
pelos parâmetros do CNE e da resolução SE, observa-se o seguinte:
Gráfico 35

Escolas por proporção de turmas com metragem adequada da sala
Comparativo CNE x SEE
Anos Finais (2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Percebe-se, novamente, que a adoção de critérios diferentes
trouxe resultados bem distintos. Aproximadamente 10% das escolas possuem
todas as turmas adequadas de acordo com o preconizado pelo CNE, ao passo
que 52,38% das escolas atendem aos padrões da Secretaria de Educação.
Não havia nenhuma turma adequada em 43,81% e 12,38% segundo,
respectivamente, os parâmetros da CNE e SEE.
4.3. Insumos básicos de natureza pedagógica e de suporte à atividade
docente
Após a análise das condições de formação do quadro docente
das escolas da amostra, passa-se a abordar a existência de condições
materiais mínimas disponíveis nas escolas, de modo a atender ao padrão
mínimo conforme entende o Conselho Nacional de Educação. Na Visão Geral
deste Relatório, foram elencados os requisitos considerados ideias no Parecer

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

CNE 8/2010 para a garantia de um processo de ensino-aprendizagem sem
restrições a sua qualidade. Nesta seção, serão selecionados alguns itens para
averiguação, subdivididos em cinco categorias: Instalações Prediais; Coleções
e Materiais Bibliográficos; Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto;
Processamento de Dados; e Mobiliário e Equipamentos em Geral. Foram
solicitadas às unidades escolares as quantidades de cada equipamento e o
número de alunos matriculados em cada uma delas no início do ano letivo de
2018, de modo a averiguar a adequação dessas quantidades ao que é
preconizado pelo CNE. Como esse Colegiado definiu as quantidades de
instalações e materiais ideais tendo em vista uma escola padrão com um
determinado número de alunos, foi adotada, como adaptação às unidades
escolares concretas em análise, a regra de três simples pelo número de
alunos, tendo como o padrão a escola ideal do Parecer CNE 8/2010, que
segue abaixo:

Tabela 7 - Nº de alunos por etapa de ensino proposto pelo CNE
Etapa da Educação Básica
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

Nº de alunos
480
600
600
Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

Esclarecia o relatório de 2014 que a proporção obtida a partir do
cálculo entre o nº de alunos da escola e a quantidade recomendada com base
na quantidade de alunos definida pelo CNE não significava um padrão exato
a ser atendido, mas sim uma aproximação em relação à adequação das
instalações e dos recursos materiais à disposição das unidades escolares.
A disponibilidade desses recursos permite aos professores a
ampliação das possibilidades de desenvolvimento de planos de aula
e de construção de projetos pedagógicos coletivos, de sorte a tornar
os processos de ensino-aprendizagem mais estimulantes e atrativos
aos estudantes. O emprego, por exemplo, de recursos visuais, como
a exibição de filmes e a projeção de fotografias; a exploração das
ilimitadas possibilidades abertas pela internet; e a pesquisa aos
volumes de um vasto acervo bibliográfico, entre outros, encerram
alternativas importantes às tradicionais aulas expositivas. Por essa
razão, é importante que a capacidade dos professores de conceber
atividades criativas e envolventes não seja tolhida pela ausência,
insuficiência ou precariedade dos recursos pedagógicos e de apoio
existentes nas escolas. (TCA 12428/026/14 - TC 788/026/14 Fl. 341,
Relatório de Fiscalização de Natureza Operacional sobre as
condições oferecidas nas unidades escolares estaduais, Conselheiro
Relator Dimas Eduardo Ramalho)
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4.3.1. Instalações Físicas
A tabela a seguir demonstra as quantidades recomendadas pelo
CNE para os itens selecionados na categoria Instalações:

Tabela 8 - Quantidades recomendadas para Instalações pelo CNE

Item
Sala de leitura/biblioteca
Laboratório de informática
Laboratório de ciências
Quadra coberta
Refeitório para os alunos
Sala de TV/DVD
Copa/Cozinha
Banheiros para os alunos

Quantidades recomendadas
Anos Iniciais Anos Finais Ensino Médio
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
3
1
1
1
1
8

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

O gráfico 30 ilustra a situação declarada pelas escolas. Cada
percentual reflete a proporção de escolas que atendem aos preceitos do CNE
para cada instalação analisada, levando em consideração não só sua
existência no prédio escolar, como também a quantidade proporcionalmente
requerida em função do número de alunos.
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Gráfico 36

Escolas por existência de estrutura pedagógica na quantidade
recomendada
Todas as etapas (2018)

44,1%

Sala de leitura/Biblioteca

71,4%
89,6%
55,9%

Laboratório de informática

73,3%
90,6%

Laboratório de ciências

14,7%
31,4%
39,6%
47,1%

Quadra coberta

65,7%
75,5%

Sala de TV/DVD

32,4%
46,7%
59,4%

Banheiros p/ alunos

Refeitório

55,9%
38,1%
40,6%

Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

41,2%
50,5%
59,4%

Copa/Cozinha

73,5%
79,0%
93,4%
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Nota-se, pelos dados, que as escolas que oferecem Anos Iniciais
possuem as maiores carências de infraestrutura pedagógica em relação ao
preconizado pelo CNE. Comparado com 2014, revela-se discreta melhora ou
estabilidade na disponibilidade de todas as instalações. Ainda assim, verificase que as coberturas mais adequadas referem-se a cozinhas e laboratórios de
informática e banheiros, sendo todas as demais instalações insuficientes em
mais da metade da amostra. Os dados específicos para os Anos Iniciais e seu
comparativo com 2014 seguem no Gráfico abaixo.
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Gráfico 37

Escolas por existência de estrutura pedagógica na quantidade
recomendada
Anos Iniciais (2014/2018)
38,2%
44,1%

Sala de leitura/Biblioteca

50,0%
55,9%

Laboratório de informática
Laboratório de ciências

11,8%
14,7%
47,1%
47,1%

Quadra coberta
Sala de TV/DVD

32,4%
32,4%
52,9%
55,9%

Banheiros p/ alunos
Refeitório
Copa/Cozinha

2014
2018

38,2%
41,2%
64,7%
73,5%
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Nos Anos Finais, verifica-se discreta melhora na disponibilidade
de algumas instalações, como Laboratórios de Ciências e Salas de TV/DVD,
com destaque para banheiros; já em relação às outras instalações, há uma
discreta piora, com destaque para Quadras Cobertas. Os dados podem ser
visualizados no Gráfico abaixo:
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Gráfico 38

Escolas por existência de estrutura pedagógica na quantidade
recomendada
Anos Finais (2014/2018)
71,8%
71,4%

Sala de leitura/Biblioteca

73,6%
73,3%

Laboratório de informática
Laboratório de ciências

29,1%
31,4%
71,8%
65,7%

Quadra coberta
Sala de TV/DVD
Banheiros p/ alunos
Refeitório
Copa/Cozinha

43,6%
46,7%
30,9%
38,1%

2014
52,7%
50,5%

2018
80,0%
79,0%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Nas escolas de Ensino Médio, verificam-se algumas melhorias
mais significativas, como a disponibilidade de Laboratórios de Informática e
Refeitórios. Também houve acréscimo do percentual de escolas com Salas de
leitura ou bibliotecas, Laboratórios de Ciências e Cozinhas. Houve sensível
piora na disponibilidade adequada de banheiros, e discreta piora na
disponibilidade de quadras cobertas.
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Gráfico 39

Escolas por existência de estrutura pedagógica na quantidade
recomendada
Ensino Médio (2014/2018)
81,7%
89,6%

Sala de leitura/Biblioteca

80,8%

Laboratório de informática
Laboratório de ciências

90,6%
33,7%
39,6%
76,9%
75,5%

Quadra coberta
52,9%
59,4%

Sala de TV/DVD
Banheiros p/ alunos
Refeitório
Copa/Cozinha

63,5%
40,6%

2014

39,8%

2018
59,4%
87,5%
93,4%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Analisando de modo diverso, enquanto os números acima
mostram uma cobertura inadequada de instalações nas escolas, é possível,
também, evidenciar um pouco mais as escolas que não possuem qualquer das
instalações recomendadas. Trata-se não só de escolas que oferecem a
instalação em quantidade insuficiente, mas de escolas que não oferecem em
absoluto aquela instalação.
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Gráfico 40

Escolas por ausência de estrutura pedagógica recomendada
Todas as etapas (2018)

Sala de leitura/ biblioteca
Laboratório de informática

32,4%

7,6%
4,7%
3,8%
1,9%

20,6%

Laboratório de ciências

59,0%
56,6%

Quadra coberta

18,1%
17,9%

Sala de TV/DVD
Banheiros p/ alunos

29,4%

36,2%
34,0%

47,1%

2,9%
0,0%
0,0%
38,2%
34,3%
38,7%

Refeitório
Copa/Cozinha

82,4%

5,9%
0,0%
0,0%

Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Mais uma vez fica evidente a maior carência das escolas de Anos
Iniciais. Quase metade delas (47,1%) não possui uma sala dedicada à projeção
de imagens, e 20,6% delas não possuem um laboratório de informática. Cerca
de um terço das escolas de Anos Iniciais (32,4%) não possui uma biblioteca
e/ou sala de leitura à disposição dos alunos. Ao mesmo tempo, 82,4% das
escolas não possuem Laboratório de Ciências19. Praticamente todos esses
números indicam uma piora da situação em relação a 2014.
Seguem, nos gráficos abaixo, os percentuais de escolas que não
possuem as instalações indicadas, para cada etapa de ensino, em sua
comparação com 2014.

19

Causa estranheza que haja um percentual maior do que zero para a ausência de banheiros, o que ocorre por conta
da EE Professora Hilda Ferraz Kfouri, que foi completamente destruída num incêndio ao final de 2016. Ela funciona,
hoje, compartilhando o prédio da EE Herbert Baldus, e foi considerado, para os fins deste estudo, que ela não possui
qualquer instalação para atendimento a seus próprios alunos — inclusive por declaração própria da escola, que
preencheu as requisições com esse conceito.
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Gráfico 41

Escolas por ausência de estrutura pedagógica
Anos Iniciais (2014/2018)
32,4%
32,4%

Sala de leitura/Biblioteca

85,3%
82,4%

Laboratório de ciências
29,4%

Refeitório
Banheiros p/ alunos

38,2%
0,0%
2,9%
41,2%
47,1%

Sala de TV/DVD
26,5%
29,4%

Quadra coberta

14,7%
20,6%

Laboratório de informática
Copa/Cozinha

2014

2,9%
5,9%

2018

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Como se vê, para os Anos Iniciais houve progresso apenas no
quesito Laboratório de Ciências.
Nos Anos Finais, houve progresso em quase todos os quesitos,
menos em relação à disponibilidade de Refeitórios e Quadras Cobertas. Para o
Ensino Médio, encontramos a mesma realidade.
Gráfico 42

Escolas por ausência de estrutura pedagógica
Anos Finais (2014/2018)

8,2%
7,6%

Sala de leitura/Biblioteca

60,6%
59,0%

Laboratório de ciências
29,1%
34,3%

Refeitório
Banheiros p/ alunos

0,0%
0,0%
41,8%
36,2%

Sala de TV/DVD
11,8%

Quadra coberta
Laboratório de informática
Copa/Cozinha

18,1%
6,4%
3,8%
2,7%
0,0%

2014
2018
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Gráfico 43

Escolas por ausência de estrutura pedagógica
Ensino Médio (2014/2018)

Sala de leitura/Biblioteca

4,8%
4,7%
61,5%
56,6%

Laboratório de ciências
27,9%

Refeitório
Banheiros p/ alunos

38,7%
0,0%
0,0%
36,5%
34,0%

Sala de TV/DVD
11,5%

Quadra coberta
Laboratório de informática
Copa/Cozinha

17,9%
5,8%
1,9%

2014

1,9%
0,0%

2018

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Nota-se que o Laboratório de Ciências é a estrutura menos
frequente em escolas de todas as etapas, e que o Laboratório de Informática é
a instalação menos ausente nas escolas de modo geral.
Outras instalações analisadas foram a cozinha e o refeitório das
escolas. Foram solicitadas as metragens desses equipamentos, a fim de
comparar com os padrões mínimos recomendados pelo CNE. Os padrões são
demonstrados na Tabela 8, abaixo.
Tabela 9 - Áreas recomendadas para Refeitório e Cozinha
Item

Anos Iniciais

Áreas recomendadas
Anos Finais
Ensino Médio

Cozinha

15 m²

20 m²

25 m²

Refeitório
Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

50 m²

80 m²

80 m²

Para efetuar o cálculo da metragem ideal, já que as definições
encartadas no Parecer se referem a escolas com número de alunos definidos,
conforme já relatado, utilizou-se, também, a aplicação da regra de três simples.

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

Das 133 escolas da amostra, apenas 1 não possuía cozinha, e 50
escolas (37,6% do total) não possuíam refeitório — considerado este o espaço
com mesas e cadeiras destinado exclusivamente às refeições, sendo
segregado, portanto, do pátio da escola. Analisando as escolas por etapa de
ensino20, foram constatados os seguintes resultados, levando em consideração
o padrão recomendado pelo CNE:

Gráfico 44

Escolas por adequação do tamanho do refeitório
Todas as etapas (2018)

31,4%

36,8%

23,5%

31,4%

16,0%

38,2%

37,1%

Anos Iniciais

Anos Finais

38,2%

Tem refeitório adequado

Tem refeitório, mas inadequado

47,2%

Ensino Médio
Não tem refeitório

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

20

Novamente, ao se considerar as escolas por etapa de ensino, o somatório de unidades de análise supera o número
de escolas da amostra, já que há escolas que oferecem mais do que uma etapa de ensino. Neste caso, uma escola
pode ter um refeitório com metragem adequada para atender aos Anos Iniciais, por exemplo, mas o mesmo refeitório
ser inadequado para atender a uma escola de Anos Finais. Assim, o mesmo refeitório pode aparecer duas vezes no
gráfico, sendo considerado adequado na coluna de Anos Iniciais, mas inadequado na coluna de Anos Finais.
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Gráfico 45

Escolas por adequação do tamanho da cozinha
Todas as etapas (2018)

2,9%

0,0%

11,8%

20,0%

85,3%

80,0%

Anos Iniciais

Anos Finais

Tem cozinha adequada

0,0%
12,3%

87,7%

Ensino Médio

Tem cozinha, mas inadequada

Não tem cozinha

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

4.3.2. Coleções e materiais bibliográficos
A tabela a seguir demonstra as quantidades recomendadas pelo
CNE para os itens selecionados na categoria Coleções e Materiais
Bibliográficos:
Tabela 10 - Quantidades recomendadas para Coleções e Materiais Bibliográficos
pelo CNE
Item

Quantidades recomendadas
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

Enciclopédias

1

2

3

Dicionário Houaiss ou Aurélio

2

4

6

Outros dicionários

25

30

30

Literatura infantil

4000

-

-

Literatura infanto-juvenil

4000

3000

-

-

3000

4500

-

3000

4500

400

600

900

Literatura brasileira
Literatura estrangeira
Paradidáticos

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010
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Em 2018, a disponibilidade das coleções bibliográficas para os
alunos dos Anos Iniciais evoluiu como demonstrada na tabela abaixo:
Tabela 11 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Coleções e Materiais
Bibliográficos
Anos Iniciais
Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
64,7%

2018
47,1%

2014
5,9%

2018
5,9%

2014
29,4%

2018
47,1%

Dicionário Houaiss ou Aurélio

94,1%

76,5%

2,9%

5,9%

2,9%

17,6%

Outros dicionários

85,3%

61,8%

14,7%

14,7%

0,0%

23,5%

Literatura infantil

14,7%

11,8%

82,4%

70,6%

2,9%

17,6%

2,9%

2,9%

79,4%

67,6%

17,7%

29,4%

50,0%

61,8%

35,3%

26,5%

14,7%

11,8%

Enciclopédias

Literatura infanto-juvenil
Paradidáticos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

É possível verificar que a disponibilidade de dicionários e
enciclopédias foi reduzida entre os períodos analisados, mudança
compreensível pelo crescente desuso desses meios físicos para a pesquisa
dos alunos. Não se encontra a mesma justificativa, no entanto, para as
coleções de literatura e paradidáticos. Em 2018, o percentual de escolas que
oferecem livros de literatura infantil em quantidade adequada decresceu, e o
percentual de escolas que não possuíam nenhum volume desse gênero subiu
sensivelmente. Em relação à literatura infanto-juvenil, as escolas que
apresentavam quantidade adequada de obras mantiveram-se nos mesmos
2,9% de 2014, e o percentual de escolas sem livros desse gênero à disposição
dos alunos aumentou em 2018. A única melhora foi detectada para os livros
paradidáticos, cuja disponibilidade adequada subiu para 61,8% em 2018, e cuja
ausência decresceu para 11,8% das escolas.
O levantamento comparado para os Anos Finais apontou os
seguintes números:
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Tabela 12 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Coleções e Materiais
Bibliográficos
Anos Finais
Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
64,6%

2018
64,8%

2014
16,7%

2018
9,5%

2014
19,1%

2018
25,7%

Dicionário Houaiss ou Aurélio

96,4%

86,7%

0,9%

3,8%

2,7%

9,5%

Outros dicionários

88,2%

77,1%

8,3%

14,3%

3,6%

8,6%

Literatura infanto-juvenil

22,7%

22,9%

76,4%

71,4%

0,9%

5,7%

Literatura brasileira

18,2%

21,0%

80,0%

75,2%

1,8%

3,8%

2,7%

5,7%

85,5%

78,1%

11,8%

16,2%

61,8%

59,0%

31,8%

33,3%

6,4%

7,6%

Enciclopédias

Literatura estrangeira
Paradidáticos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

A disponibilidade de enciclopédias manteve-se relativamente
estável entre os períodos, com um acréscimo nas escolas que não possuem
nenhuma coleção e um aumento nas escolas que possuem menos
enciclopédias do que o recomendado. A disponibilidade de dicionários
apresentou piora, sendo constatada uma queda de dez pontos percentuais na
disponibilidade adequada nos dois casos. A disponibilidade de livros de
literatura infanto-juvenil e brasileira manteve-se adequada em cerca de um
quinto das escolas. No gênero literatura estrangeira, a disponibilidade
continuou bastante baixa, ainda com melhora de 2,7% em 2014 para 5,7% em
2018. A ausência de livros manteve-se relativamente baixa em 2018, com
exceção, também, do gênero literatura estrangeira, que piorou. A
disponibilidade de livros paradidáticos também sofreu piora entre os períodos.
E, por fim, os dados comparativos para o Ensino Médio:
Tabela 13 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Coleções e Materiais
Bibliográficos
Ensino Médio
Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
62,5%

2018
65,1%

2014
19,2%

2018
11,3%

2014
18,3%

2018
23,6%

Dicionário Houaiss ou Aurélio

94,2%

86,8%

2,9%

3,8%

4,9%

9,4%

Outros dicionários

86,5%

83,0%

9,7%

10,4%

3,9%

6,6%

Literatura brasileira

22,1%

20,8%

75,0%

75,5%

2,9%

3,8%

5,7%

4,7%

83,7%

82,1%

10,6%

13,2%

61,5%

63,2%

31,7%

29,2%

6,7%

7,5%

Enciclopédias

Literatura estrangeira
Paradidáticos

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Em 2018, nota-se uma queda na disponibilidade de dicionários e
de enciclopédias. A disponibilidade de livros de literatura brasileira manteve-se
estável, e a disponibilidade de livros de literatura estrangeira piorou: apenas
4,7% das escolas possuem volumes suficientes desse gênero, e 13,2% sem
nenhum volume à disposição do alunado. Em relação aos paradidáticos, houve
tanto um aumento das escolas com disponibilidade adequada quanto um
aumento de escolas com ausência do material.

4.3.3. Equipamentos para áudio, vídeo e foto
A tabela a seguir demonstra as quantidades recomendadas pelo
CNE para os itens selecionados na categoria Equipamentos para Áudio, Vídeo
e Foto, distribuídos em cada etapa de ensino:
Tabela 14 - Itens selecionados na categoria Equipamentos para Áudio, Vídeo e
Foto e quantidades recomendadas pelo CNE
Descrição

Quantidades recomendadas
Anos
Iniciais

Anos
Finais

Ensino
Médio

Retroprojetor

1

1

3

Tela para projeção

1

1

3

Televisor

10

10

15

Suporte para TV e DVD

10

10

15

Aparelho de DVD

10

10

15

Máquina fotográfica

1

1

1

Aparelho de CD e rádio

10

10

15

Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

Tabela 15 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Equipamentos de Áudio, Vídeo
e Fotografia
Anos Iniciais
Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
70,6%

2018
47,1%

2014
14,7%

2018
17,6%

2014
14,7%

2018
35,3%

Tela para projeção

70,6%

61,8%

20,6%

20,6%

8,8%

17,7%

Televisor

14,7%

8,8%

85,3%

76,5%

0,0%

14,7%

2,9%

2,9%

58,8%

55,9%

38,2%

41,2%

Retroprojetor

Suporte p/ TV e DVD

5,9%

2,9%

85,3%

70,6%

8,8%

26,5%

Máquina fotográfica

76,5%

67,7%

20,6%

14,7%

2,9%

17,7%

Aparelho de CD e rádio

26,5%

17,6%

64,7%

67,6%

8,8%

14,7%

Aparelho de DVD

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Observa-se que, em 2018, a situação nos Anos Iniciais piorou. O
percentual de escolas sem nenhuma unidade de áudio, vídeo e foto
aumentou para todos os equipamentos. Da mesma maneira, o percentual de
escolas com a quantidade suficiente de equipamentos diminuiu.
Tabela 16 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Equipamentos de Áudio, Vídeo
e Fotografia

Item

Possui na
quantidade
recomendada

Anos Finais
Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
82,7%

2018
71,4%

2014
7,3%

2018
7,6%

2014
10,0%

2018
20,9%

Tela para projeção

89,1%

80,9%

6,4%

8,6%

4,6%

10,5%

Televisor

16,4%

19,1%

82,7%

74,3%

0,9%

6,7%

Suporte p/ TV e DVD

1,8%

3,8%

57,3%

53,3%

40,9%

42,9%

Aparelho de DVD

8,2%

9,5%

88,2%

67,6%

3,6%

22,9%

88,2%

75,2%

8,2%

7,6%

3,6%

17,1%

15,4%

20,9%

80,9%

67,6%

3,6%

11,4%

Retroprojetor

Máquina fotográfica
Aparelho de CD e rádio

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

O mesmo ocorre para os Anos Finais: o percentual de escolas
sem nenhuma unidade de áudio, vídeo e foto aumentou para todos os
equipamentos. Já o percentual de escolas com a quantidade suficiente de
equipamentos diminuiu em relação a retroprojetor, tela de projeção e máquina
fotográfica, e teve uma pequena melhora quando analisado o televisor, suporte
para TV/DVD, aparelho de DVD e aparelho de Rádio.
Tabela 17 - Percentual de escolas quanto à disponibilidade de Equipamentos de Áudio, Vídeo
e Fotografia

Item

Possui na
quantidade
recomendada

Ensino Médio
Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014
54,8%

2018
49,1%

2014
37,5%

2018
32,1%

2014
7,7%

2018
18,9%

Tela para projeção

53,8%

56,6%

43,3%

33,9%

4,8%

9,4%

Televisor

18,3%

18,9%

80,8%

75,5%

2,9%

5,6%

4,8%

1,9%

53,8%

53,8%

41,3%

44,3%

Retroprojetor

Suporte p/ TV e DVD
Aparelho de DVD

10,6%

7,5%

84,6%

69,8%

4,8%

22,6%

Máquina fotográfica

90,4%

80,2%

6,7%

3,8%

2,9%

16,0%

Aparelho de CD e rádio

15,4%

19,8%

80,8%

67,0%

3,9%

13,2%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas
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Analisando a tabela referente ao Ensino Médio e as etapas
anteriores, percebe-se comportamento semelhante aos números dos Anos
Finais. O percentual de escolas sem nenhuma unidade de áudio, vídeo e foto
aumentou para todos os equipamentos. Já o percentual de escolas com a
quantidade suficiente de equipamentos diminuiu em relação a retroprojetor,
suporte de TV/DVD, aparelhos DVD e máquina fotográfica, e teve uma
pequena melhora quando analisado o televisor e aparelho de Rádio.

4.3.4. Processamento de Dados
A tabela a seguir demonstra as quantidades recomendadas pelo
CNE para os itens selecionados na categoria Processamento de Dados:
Tabela 18 - Itens selecionados na categoria Processamento de Dados e quantidades
recomendadas pelo CNE
Quantidades recomendadas
Descrição
Anos
Iniciais

Anos
Finais

Ensino
Médio

Computador para sala de informática

25

30

31

Computador para administração/docentes

6

8

8

Impressora

2

4

6

Fotocopiadora

1

1

1

Processamento de Dados

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

O comparativo de dados entre 2014 e 2018, por etapa de ensino,
segue nas tabelas abaixo:
Tabela 19 - Escolas por disponibilidade de equipamentos de Processamento de Dados
Anos Iniciais

Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

2018

Computador p/ sala de informática

29,4%

26,5%

58,8%

61,8%

11,8%

11,8%

Computador adm/docentes

70,6%

73,5%

29,4%

26,5%

0,00%

0,0%

Impressora

88,2%

76,5%

11,8%

20,6%

0,00%

2,9%

Fotocopiadora

38,2%

38,2%

17,6%

5,9%

44,2%

55,9%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

É possível verificar que o percentual de escolas de Anos Iniciais
com disponibilidade adequada de computadores para os alunos apresentou
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queda entre os períodos analisados, enquanto as escolas que não possuem
computadores para os alunos mantiveram-se na mesma situação. Há uma
piora na disponibilidade de impressoras e fotocopiadoras, ocorrendo melhora
apenas na disponibilidade de computadores para tarefas administrativas e uso
dos professores.
Tabela 20 - Escolas por disponibilidade de equipamentos de Processamento de Dados –
Anos Finais
Anos Finais
Possui na
quantidade
recomendada

Item

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

2018

Computador p/ sala de informática

27,3%

31,4%

68,2%

66,7%

4,5%

1,9%

Computador adm/ docentes

77,3%

69,5%

21,8%

30,5%

0,9%

0,0%

Impressora

83,6%

69,5%

14,5%

27,6%

1,8%

2,9%

Fotocopiadora

55,5%

34,3%

3,6%

2,9%

40,9%

62,9%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Diferentemente do que ocorreu com os Anos Iniciais, para os
Anos Finais houve melhora na disponibilidade de computadores para os
alunos. Nos demais itens, houve decréscimo dos percentuais de atendimento.

Tabela 21 - Escolas por disponibilidade de equipamentos de Processamento de Dados –
Ensino Médio
Ensino Médio
Possui na
quantidade
recomendada

Item

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

2018

Computador p/ sala de informática

73,1%

61,3%

41,3%

37,7%

4,8%

0,9%

Computador adm/ docentes

85,5%

91,5%

13,5%

8,5%

1,0%

0,0%

Impressora

73,1%

69,8%

25,0%

26,4%

1,9%

3,8%

Fotocopiadora

57,7%

36,8%

2,9%

1,9%

39,4%

61,3%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Para o Ensino Médio, a evolução da disponibilidade de itens de
processamento de dados ocorreu de forma similar aos Anos Iniciais: índices
melhores para computadores administrativos e índices piores para os demais
itens, incluindo a disponibilização de computadores para sala de informática
para uso dos alunos. Vale notar, apenas, que a ausência absoluta de
computadores para os alunos teve redução de 4,8% em 2014 para 0,9% em
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2018, bem como considerável aumento para ausência de fotocopiadoras entre
os períodos analisados.

4.3.5. Mobiliário e Equipamentos em Geral
A seguir demonstram-se as quantidades recomendadas pelo CNE
para os itens selecionados na categoria Mobiliários e Equipamentos em Geral:
Tabela 22 - Itens selecionados na categoria Mobiliários e Equipamentos em Geral e
quantidades recomendadas pelo CNE
Quantidades recomendadas
Descrição
Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino
Médio

Mesa para refeitório

8

10

12

Kit de ciências

5

10

-

Kit de biologia (para 40 alunos)

-

-

10

Kit de física (para 40 alunos)

-

-

10

Kit de química (para 40 alunos)

-

-

10

Mobiliários e Equipamentos Em Geral

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 08/2010

As tabelas seguintes identificam individualmente os
pesquisados nessa categoria:

itens

Tabela 23 - Escolas por disponibilidade de Mobiliário e Equipamentos em Geral
Anos Iniciais

Item

Mesa para refeitório
Kit de ciências

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

2018

91,2%

76,5%

8,8%

20,6%

0,0%

2,9%

8,8%

0,0%

20,6%

5,9%

70,6%

94,1%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Verifica-se, pelos dados das tabelas, que tanto nas escolas de
Anos Iniciais quanto nas escolas de Anos Finais há piora na disponibilidade de
mesas para refeitório e kits de ciências em relação a 2014.
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Tabela 24 - Escolas por disponibilidade de Mobiliário e Equipamentos em Geral
Anos Finais

Item

Mesa para refeitório
Kit de ciências

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

2018

83,6%

72,4%

11,8%

23,8%

4,55%

3,8%

0,0%

0,0%

33,6%

27,6%

66,4%

72,4%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Nas escolas que oferecem Ensino Médio, verificou-se uma piora
na disponibilidade de mesas para refeitório, embora tenha havido,
concomitantemente uma melhora no percentual de escolas que não possuem
nenhuma mesa para refeitório. A mesma coisa aconteceu com os kits de física,
embora, neste caso, o percentual de escolas que não possuem esse material
em quantidade recomendada tenha se mantido em zero. Já a disponibilidade
dos kits de química e biologia apresentou piora considerável.
Tabela 25 - Escolas por disponibilidade de Mobiliário e Equipamentos em Geral
Ensino Médio

Item

Possui na
quantidade
recomendada

Possui abaixo da
quantidade
recomendada

Não possui

2014

2018

2014

2018

2014

Mesa para refeitório

84,6%

80,2%

10,6%

16,0%

4,81%

3,8%

Kit de biologia

0,0%

0,0%

33,6%

29,2%

66,4%

70,8%

Kit de física

0,0%

0,0%

20,2%

45,3%

79,9%

54,7%

0,0%

0,0%

72,1%

17,9%

27,9%

82,1%

Kit de química

2018

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Em resumo, os dados acima mostram que a disponibilidade de
mesas para refeitório em quantidade suficiente ocorre em 70% a 80% das
escolas, aproximadamente. Já a disponibilidade dos kits para uso em
laboratórios de ciências encontra-se muito prejudicada, sendo completamente
ausente em 70% a 80% das escolas e chegando a 94,1% no caso das escolas
de Anos Iniciais. Considerando que a ausência de laboratórios de ciências
acomete 82,4% das escolas de Anos Iniciais e aproximadamente 60% das
escolas de Anos Finais e de Ensino Médio, constata-se que, mesmo nas
escolas que oferecem essa estrutura, os docentes não possuem materiais para
aproveitá-la em projetos pedagógicos.
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5. Inspeção
Além das informações acima coletadas mediante o
preenchimento, pela direção da escola, do questionário via ferramenta
LimeSurvey, a fiscalização realizou inspeções a algumas das dependências
das unidades selecionadas, de modo a verificar se as instalações e os recursos
disponíveis encontravam-se em condições apropriadas de utilização, já que,
pouco adianta dispor de um laboratório de ciências, por exemplo, se a sala em
que estiver instalado apresentar problemas estruturais que inviabilizem seu uso
regular, ou se não dispuser dos instrumentos indispensáveis para a realização
das atividades pedagógicas projetadas pelos professores.21 22
Foram selecionados para verificação “in loco” a sala de
leitura/biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de
TV/DVD, quadra coberta e descoberta em que se observou as condições de
uso, a presença de problemas estruturais (goteiras, rachaduras, infiltrações, se
possuíam janelas, entre outros) ou a falta de recursos humanos para utilização
de determinado espaço.
Quanto aos problemas estruturais verificados, foi examinada a
presença de goteiras, infiltrações, rachaduras nas paredes e nos pisos,
presença ou não de janelas (quando for o caso). Já os instrumentos
indispensáveis para a realização das atividades pedagógicas foram
examinados de acordo com as peculiaridades de cada ambiente. Assim, em
uma quadra esportiva, por exemplo, foram avaliadas as traves, tabelas de
basquete, demarcações. Já no laboratório de informática, se a conexão com a
internet é estável.
O trabalho realizado em 2014 dispôs também sobre problemas
que estavam fora do escopo das questões verificadas que os ambientes, ora
avaliados, apresentavam, quantificadas em gráfico na coluna “Outros
problemas”.
Já neste trabalho de monitoramento, devido à dificuldade na
mensuração desses problemas, não foi disposto o levantamento desses dados
nos gráficos abaixo, mas sim relatados como constatações adicionais em
tópico específico.23

21

As quantidades apontadas neste item decorrem da visita “in loco” e diferem daquelas apontadas no item anterior –
4.3.1 – deste relatório, pois algumas escolas não responderam adequadamente à requisição de onde se extraiu os
dados lá consolidados.
22
Os dados comparados nos tópicos abaixo levam em consideração uma amostra de 133 escolas para o trabalho
atual e 135 escolas para o trabalho realizado em 2014. Vale frisar que essa alteração foi consequência do fechamento
de duas escolas no intervalo de realização entre estes dois trabalhos.
23
Item ‘5.7 – Outras Constatações’ deste tópico.
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5.1. Quadras
Das 133 escolas visitadas, em 7 delas não há nenhuma quadra
(tanto coberta quanto descoberta), correspondendo a 5,26% das escolas. Em
2014 foi constatada a ausência de quadras em apenas 6 das 135 da amostra
(aumento de 4,44% para 5,26%).
Ressalta-se que, no trabalho realizado em 2014, foi levantada tão
somente a existência ou não de instrumentos indispensáveis ou problemas
estruturais presentes em cada quadra das escolas. Assim, se na quadra havia
traves disponíveis para a realização de atividades escolares, por exemplo, foi
quantificada a sua existência. O mesmo ocorre para constatação de problemas,
como goteiras, rachaduras, etc.
Neste trabalho, ampliamos o escopo realizando a análise da
presença dos instrumentos indispensáveis para a realização de atividades
esportivas e se estes estão em condições de uso. Essa análise foi
considerada relevante, pois, por exemplo, a grande maioria das quadras das
escolas apresenta traves, aros de basquete, porém uma grande parte delas em
estado péssimo de conservação e, em algumas situações, apresentando até
mesmo riscos para os alunos.

5.1.1. Quadra Coberta
Nas visitas “in loco” constatou-se que 27 escolas (20,30%) não
têm quadra coberta. Houve um aumento se comparado ao ano de 2014,
quando não havia quadras cobertas em apenas 21 escolas (15,55%).
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Gráfico 46

97,4%
95,3%

Escolas por condições da Quadra Coberta
Todas as etapas (2014/2018)

96,5% 98,1%

98,1%
91,2% 93,4%

93,9%

90,6%

72,6%
63,2%

58,5%

50,9%
43,0%

39,6%

2018 - existência

Alambrado

Goteiras na
cobertura

2018 - em condições de uso

Rachaduras/bura
cos nos pisos

2014

Pintura das
linhas

Tabelas de
basquete

Traves

Em uso

32,5%

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

É possível observar nos gráficos acima que a utilização das
quadras (de 97,37% para 95,28%), presença de traves (96,49% para 98,11%),
tabelas de basquete (de 93,86% para 98,11%) e a pintura/demarcação das
quadras (91,23% para 93,40%) mantiveram-se praticamente estáveis nesse
período.
Contudo, ao se fazer uma análise mais detalhada, é possível
perceber que de todas as traves encontradas nas quadras, apenas 72,64%
apresentavam condições de uso. Já as tabelas de basquete, apenas 58,49%
estão em boas condições. O alambrado é o item que apresenta maior
deterioração, com apenas 39,62% em boa situação24.
Para ilustrar essa situação, selecionaram-se algumas fotos de
quadras visitadas “in loco”. No caso específico da EE Ennio Chiesa, foi possível
realizar uma comparação entre as imagens efetuadas na fiscalização de 2014
e na visita, agora, de 2018:

24

O alambrado foi considerado em “más condições de uso” em duas situações: (i) quando a escola possuía alambrado,
porém danificado; (ii) quando a escola não possuía o alambrado. Esse entendimento foi utilizado tanto para o
alambrado da quadra coberta quanto o alambrado da quadra descoberta.
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Município: Guarulhos
Escola Estadual: E.E. Professor Ennio Chiesa
Data da Visita: 24/09/2014

Alambrado avariado na quadra
Data da Visita: 13/11/2018

Piso trincado na quadra

Os problemas se agravaram no alambrado e nas rachaduras da quadra.
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Eduardo Carlos Pereira
Data da Visita: 11/10/18

Trave encontra-se enferrujada e torta.

Piso da quadra
desgastado.

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Jornalista David Nasser
Data da Visita: 01/11/18

Quadra coberta interditada por danos na cobertura.

coberta

bem
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Mademoiselle Perillier
Data da Visita: 08/11/18

Quadra não possui tabela de basquete, por conta do desgaste do tempo.
Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E Professor Benedito Tolosa
Data da Visita: 26/10/18

Telhado danificado – quadra coberta

Alambrado
coberta

danificado

–

quadra
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Edmea Attab
Data da Visita: 13/11/18

Quadra interditada por danos à Alambrado danificado
cobertura.
Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Ennio Voss
Data da Visita: 06/11/18

Trave quebrada – quadra coberta
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Município: Porto Ferreira
Escola Estadual: WASHINGTON LUIZ
Data da Visita: 09/11/2018

Tabela de basquete danificada

Ausência de alambrado – quadra
coberta

Município: Panorama
Escola Estadual: JOAO BRASIO
Data da Visita: 09/11/2018

Trave danificada – quadra coberta

Fiação elétrica exposta – quadra
coberta
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Município: Franco da Rocha
Escola Estadual: Professora Katia Maria Tarifa Leme Tonelli
Data da Visita: 14/11/2018

Tabela de basquete danificada – Trave danificada – quadra coberta
quadra coberta
5.1.2. Quadra Descoberta
Nas visitas “in loco” constatou-se que 51 escolas (38,35%)
possuíam quadra descoberta. Houve um aumento se comparado ao ano de
2014, quando havia quadras descobertas em apenas 46 escolas (34,07%).
Cabe destacar que, durante as visitas e em conversa com os
diretores, algumas escolas perderam a cobertura por grave danificação e
iminente risco de queda. Dessa forma, não se pode afirmar que o aumento no
número de quadras descobertas se deu, necessariamente, pela construção de
mais quadras, mas possivelmente pela desmontagem das coberturas de
algumas delas (Exemplos: EE Idomineu Antunes Caldeira, EE Professor
Eusébio de Paula Marcondes).
Assim como nas quadras cobertas, apontamos além da existência
dos itens da quadra, se estes estão em boas condições. Segue abaixo o
gráfico da situação encontrada em 2014 e 2018:
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Escolas por condição da quadra descoberta
Todas as Etapas (2014/2018)

95,7% 92,2%
80,4%

76,5%

63,0%

56,5%
54,9%

56,9%
41,3%

60,8%

59,0%

34,8%
27,5%
11,8%

2014

2018 - existência

2018 - em condições de uso

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Houve uma variação pequena na utilização da quadra, passando
de 95,65% para 92,16%. É interessante observar que, apesar do aumento no
número de traves, tabelas de basquete (63,04% para 80,39% e 34,78% para
60,78%, respectivamente), apenas 54,90% das traves apresentavam condições
de uso e somente 11,76% apresentavam tabelas de basquete em condição de
uso.
Em relação ao alambrado, das 51 escolas apenas 27,45% (14)
apresentavam alambrado em bom estado de conservação nas quadras
descobertas.
Para ilustrar essa situação, selecionamos algumas fotos de
quadras visitadas “in loco”. No caso específico da EE Professor Emygídio de
Barros, foi possível realizar uma comparação entre as imagens de 2014 e
agora, de 2018:
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Emygídio de Barros
Data da Visita: 17/09/2014

Quadra com estrutura enferrujada
Data da Visita: 01/11/2018

Piora das condições da quadra ao longo dos 4 anos
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Deputado João Sussumu Hirata
Data da Visita: 06/11/18

Não há tabelas de basquete na quadra.

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Jacomo Stavale
Data da Visita: 30/10/18

Pintura da quadra bastante desgastada e com rachaduras.
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Município: Peruíbe
Escola Estadual: DOUTOR FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA
Data da Visita: 17/10/2018

Alambrado, tabela de basquete e traves danificados – quadra descoberta.
Município: Itanhaém
Escola Estadual: JOSE ANTONIO DE AFFONSECA ROGE FERREIRA
Data da Visita: 18/10/2018

Trave com risco de queda.

Sem tabela de basquete
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Município: Osasco
Escola Estadual: José Geraldo Viera
Data da Visita: 19/10/2018

Quadra descoberta com traves danificadas, com rachaduras no chão e sem
demarcação.

Município: Itapira
Escola Estadual: DONA ELVIRA SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Visita: 09/11/2018

Desnível elevado na quadra descoberta da escola
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5.2. Bibliotecas/Salas de Leitura
Em 2014, foi constatado que 16 escolas não possuíam bibliotecas
ou salas de leitura (12%). Atualmente, 34 escolas (25,56%) não dispõem de
sala de leitura e 37 escolas (27,82%) não possuem biblioteca.25
Gráfico 48

Escolas por condições da Biblioteca
Todas as etapas (2014)

95,0%
90,8%
80,0%

20,8%

Em uso

Há janelas

Possui
professor
responsável

Outros
problemas

12,5%

5,8%

4,2%

Infiltrações

Rachaduras

Goteiras

Fonte: TCA 12.428/026/2014

25

No trabalho de 2014 (TCA 0000) as salas de leitura e bibliotecas foram consideradas o mesmo ambiente. Já neste
trabalho, foi realizado um questionário específico para cada um. Entretanto, durante as visitas “in loco” ficou
evidenciado que a grande maioria dispõe de um espaço apenas para atender os dois ambientes. Foi considerada a
existência de sala de leitura quando o ambiente oferecia mobiliário (mesas e cadeiras) para recepcionar o aluno. Já
para se considerar a existência de biblioteca, levou-se em conta a disponibilidade de material didático e literário para os
alunos, incluindo a possibilidade de retirada desse material com controle de entrada e saída supervisionada por um
professor ou bibliotecário responsável. Este entendimento pode ser respaldado pela lei Federal 12.244/2010, artigo
segundo que diz: “Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais
videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.”
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88,8% 88,4%

Escolas por condições da Biblioteca/Sala de leitura
Todas as etapas (2018)

95,9% 95,8%
74,5%

8,4%

Sala de Leitura

18,4% 21,1%

15,3% 14,7%

11,2% 10,5%

Biblioteca

Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Observa-se que há um diminuto número de bibliotecários
presentes nas bibliotecas escolares (8,42%). Na grande maioria destas, há um
professor responsável, muitas vezes um professor readaptado (74,49%).
Houve um agravamento dos problemas em todos os índices
relacionados às bibliotecas e salas de leitura. A presença de goteiras aumentou
de 4,17%, em 2014, para 11,22% (nas salas de leitura) e 10,53%(nas
bibliotecas). As rachaduras de 5,83%, em 2014, para 15,31% (sala de leitura) e
14,74% (bibliotecas. As infiltrações passaram de 12,50%, em 2014, para
18,37% (sala de leitura) e 21,05%(bibliotecas).
A seguir, a título de ilustração, selecionamos algumas fotos de
bibliotecas/salas de leitura visitadas “in loco”:
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Exército Brasileiro
Data da Visita: 10/10/18

A biblioteca está com o material espalhado pelo chão.
Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E Jardim Pedra Branca
Data da Visita: 17/10/18

Sala de leitura sem espaço para os alunos. O espaço está sendo utilizado
para depósito do material didático do próximo ano (2019).

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Benedito Ferreira de Albuquerque
Data da Visita: 08/11/18

Material da biblioteca/sala de leitura abandonado no corredor que leva ao
porão da escola.

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Cândido Gonçalves Gomide
Data da Visita: 26/10/18

Desorganização do material da biblioteca.
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Comendador Miguel Maluhy
Data da Visita: 01/11/18

Pela grande demanda de alunos na Mofo no abafador de som da sala de
escola, uma sala de aula ocupou o leitura/biblioteca.
espaço
reservado
à
sala
de
leitura/biblioteca.
Município: Santa Bárbara d’Oeste
Escola Estadual: Professora Alcheste de Godoy Andia
Data da Visita: 09/11/2018

Biblioteca em situação de abandono
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Município: Piracaia
Escola Estadual: Professora Augusta do Amaral Pecanha
Data da Visita: 22/11/2018

Não existe sala de leitura. Tanto o acervo quanto o espaço literário estão
dispostos no pátio.
5.3. Sala de TV/DVD
Os dados apresentados para sala de TV não obtiveram grandes
alterações, já que em 2014 esse ambiente estava presente em 71,11% das
escolas e em 2018 em 69,17% delas. Em relação às escolas que possuem sala
de TV, verificaram-se quesitos que seguem comparados abaixo:
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Observa-se que houve um aumento nos problemas estruturais
das salas de TV/DVD. Estas apresentavam problemas com goteiras em 3,13%,
em 2014, passando a apresentar em 7,61% em 2018. O mesmo ocorre com as
rachaduras, de 5,21% para 8,70%. No caso das infiltrações, houve um
pequeno decréscimo de 17,71% para 16,30%.
Ademais, observou-se em diversas escolas a ausência de
ambiente exclusivo para atividades de vídeo. Foi constatado que as
ferramentas indispensáveis, como televisão e/ou retroprojetor, estão alocados
em salas de aula comuns. Isso ocorre principalmente devido ao espaço
insuficiente das escolas para atender a quantidade de alunos/sala.
Seguem abaixo fotos das salas de TV a fim de ilustrar a situação
atual de algumas escolas, realizadas na visita “in loco”:
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Município: Araçariguama
Escola Estadual: Professor Humberto Victorazzo
Data da Visita: 31/10/2018

Buraco no teto – sala de TV.

Janela quebrada – sala de TV.

Município: Carapicuíba
Escola Estadual: Oliveira Ribeiro Neto
Data da Visita: 06/11/2018

Sala de TV desativada e utilizada como depósito
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Município: São Bernardo do Campo
Escola Estadual: Professor Walker da Costa Barbosa
Data da Visita: 23/10/2018

Sala de TV sendo utilizado como sala de aula.

5.4. Laboratório de Ciências
Dentre todos ambientes, o laboratório de ciências é o menos
presente nas escolas26. Em 2018, apenas 52 escolas da amostra havia um
espaço estabelecido para o laboratório de ciências (39,10%). Número um
pouco maior que o registrado em 2014, quando foram constatados 48
laboratórios (35,56%).
Observou-se nas visitas que, embora algumas vezes exista o
espaço para o laboratório de ciências, muitas vezes ele é utilizado para outras
atividades, como sala de aula, sala de professores, sala de artes, ou até
mesmo desativada por falta de manutenção ou equipamentos mínimos
essenciais.
O gráfico abaixo mostra as condições encontradas em 2018, em
comparação com 2014:

26

Apesar de haver 51 quadras descobertas, número menor que o de laboratórios de ciências, isso não impede a
realização de atividades desportivas, pois muitas delas possuem quadras cobertas.
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Escolas por situação do Laboratório de Ciências
Todas as Etapas (2014/2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

A utilização dos laboratórios existentes permaneceu regular. Já os
problemas estruturais se agravaram: presença de goteiras de 4,17%, em 2014,
para 11,54% em 2018; rachaduras em 4,17% das salas, em 2014, e 13,46%; e
o aumento no problema com infiltrações de 14,58%, em 2014, para 23,08% em
2018.
A título de ilustração, selecionamos
laboratórios de ciências visitados “in loco”:

algumas

fotos

dos
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Capitão Sergio Paulo Muniz Pimenta
Data da Visita: 03/10/18

O que deveria ser laboratório de ciências é utilizado, na verdade, como sala de
TV.

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Deputado João Sussumu Hirata
Data da Visita: 06/11/18

O laboratório de ciências é, na verdade, utilizado como sala de aula normal.
Também é utilizado para depósito de materiais
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Exército Brasileiro
Data da Visita: 10/10/18

A sala dos professores foi transferida para o laboratório de ciências e este se
encontra desativado.

Município: Piracicaba
Escola Estadual: JOAO GUIDOTTI
Data da Visita: 09/11/2018

Laboratório de Ciências utilizado como depósito
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5.5. Laboratório de Informática
Durante as visitas “in loco” em 2014, apenas duas escolas
(1,48%) não possuíam laboratório de informática. Já em 2018, 10 escolas
(7,52%) não contavam com esse ambiente.
Gráfico 52

Escolas por situação do Laboratório de Informática
Todas as Etapas (2014/2018)
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Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

Em relação ao laboratório de informática, observa-se que todos os
problemas estruturais se agravaram: as goteiras, em 2018, estavam presentes
em 8,13% das escolas, quando em 2014 esse número era de 6,02%. O número
de rachaduras aumentou, passando de 7,52% em 2014 para 15,45% em 2018.
Já o número infiltrações nos laboratórios de informática passou de 12,03% em
2014, para 16,26% no presente trabalho.
Ilustram-se abaixo algumas das situações encontradas nas
escolas:
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Hebraica
Data da Visita: 01/10/14

Sala de Informática muito pequena – um corredor
Data da Visita: 18/10/18

Sala de informática continua no mesmo lugar
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Almirante Visconde de Inhauma
Data da Visita: 26/10/18

Computadores
cobertos
em Infiltrações e goteiras – sala de
consequência de goteiras na sala de informática
informática

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E Isai Leirner
Data da Visita: 11/10/18

Diversos computadores danificados na sala de informática
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Município: Cajati
Escola Estadual: FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES
Data da Visita: 05/11/2018

Sala de informática desativada.
Município: Tupã
Escola Estadual: Luiz de Souza Leão
Data da Visita: 08/11/2018

Computadores Danificados na sala de informática
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Município: Ipiguá
Escola Estadual: Professor Francisco Purita
Data da Visita: 18/10/2018

Goteiras – laboratório de informática
Município: Embu das Artes
Escola Estadual: Professora Mirna Elisa Bonazzi
Data da Visita: 23/10/2018

Sala de informática utilizada como
depósito de material escolar.

Computadores da sala de informática
sem acesso à internet.
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Observou-se nas visitas que não há mais estagiários atuando nas
escolas, fato que gerou a exclusão da coluna “atendentes” do gráfico “sala de
informática” no atual trabalho.
Fato é que a existência desses estagiários era crucial para
manutenção do Programa Acessa Escola, instituído pela Resolução SE - 37, de
25-4-2008, alterado pela Resolução SE nº 39, de 10-6-2011, e regulamentado
pela Resolução SE- 17, de 31-3-201527.
A proposta original do programa era a de “criar nas escolas um
ambiente de trabalho que tivesse como base de sustentação o acesso à
internet e que se colocasse ao mesmo tempo a serviço das atividades de
ensino aprendizagem e da inclusão digital de todos os membros da
comunidade escolar: alunos, professores e funcionários, atendendo a todos de
forma igual e a mais democrática possível” 28.
As salas do programa eram então gerenciadas por estagiários
do ensino médio, alunos em quase sua totalidade da própria escola. Esses
alunos passavam por um processo seletivo, realizado pela Fundap, e atuavam
entre 6 meses e 2 anos, respeitando-se os limites legais de idade e
permanência no ensino médio.
Entre 2011 e 2014 foram investidos mais de R$ 176.305.783,25
milhões em infraestrutura, capacitações e materiais para que todos fossem
contemplados29.
No presente trabalho buscou-se apenas confirmar atual status do
programa Acessa Escola. De acordo com a SEE, o programa ainda está
vigente30, contudo, foi informado que as bolsas pagas aos estagiários foram
encerradas em 2016 e, por isso, não há mais esses profissionais atuando nas
salas de informática31.
Entende-se que esse fato descaracteriza, pelo menos em parte, a
ideia inicial do programa. Ademais, observou-se que na Lei Orçamentária
Anual (LOA) referente ao ano de 2018, houve uma Dotação Inicial de
R$500.000,00, porém nenhum valor foi liquidado ou pago.
Cabe frisar que durante as visitas, além da percepção da
inexistência dos estagiários atuando nos laboratórios, foi relatado que, apesar
de ter acesso à internet, a velocidade desta nas salas de informática era
insatisfatória.
27

Item 1 da resposta à Requisição 01/2019
Página 61, Relatório de Atividades 2007-2010 da Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE)
29
Página 84, Relatório de Gestão 2011-2014 da Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE)
30
Item 1 da resposta à Requisição 01/2019
31
E-mail
28
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5.6. AVCB
Neste trabalho, foi incluída a averiguação da existência do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Conforme o Decreto estadual nº
56.819/2011:

Art. 3º, VIII Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é o
documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria,
a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio,
previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo
um período de revalidação.
Gráfico 53

Escolas por existência de AVCB
Todas
asabaixo,
etapas (2018)
Segue,
os dados encontrados:

95,49%

4,51%
Tem

Não tem / Não Sabe
Fonte: Respostas às requisições de informações dirigidas às escolas selecionadas

É possível verificar que 95,49% (127 unidades escolares) de toda
a amostra não possuem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
De
acordo com a alegação da EE a Hebraica, por exemplo, a Escola não dispunha
de recursos suficientes para realizar as alterações necessárias.
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. A Hebraica
Data da Visita:

Direção da escola informa que não há recursos suficientes para atender as
exigências do AVCB

5.7. Outras Constatações
Além das verificações que foram objeto do presente trabalho,
foram constatados “in loco” outros problemas/situações nas escolas que
seguem apresentadas e relacionadas a seguir para demonstração de outras
frentes que requerem intervenção e devem ser observadas também com
cautela. Apesar de não ser o escopo do presente trabalho, a apresentação
desses problemas se justifica como forma de ilustrar situações que influenciam
diretamente na qualidade do ensino, de forma geral.
Dentre as diversas adversidades apuradas fora do escopo do
presente trabalho, podem-se elencar as principais a seguir:
i.

Falta de acessibilidade aos alunos;

ii.

Estrutura externa e interna das escolas com necessidade
de manutenção (muros e paredes com risco de queda,
calhas deterioradas no pátio, goteiras e rachaduras nos
corredores das salas de aulas);

iii.

Salas de aula deterioradas, apresentando
quebradas, infiltrações, goteiras, etc;

janelas
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iv.

Invasão de moradores ao redor das EE nos finais de
semana para usufruto de áreas privativas da escola, como
quadras.

v.

Ocorrência de roubos em algumas unidades escolares;

vi.

Alimentos em local inadequado e problemas no refeitório.

Para ilustrar essa situação, selecionamos algumas fotos de
ambientes diversos visitados “in loco”:
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Capitão Sérgio Paulo Muniz Pimenta
Data da Visita:

Muro da escola em péssimas condições. Risco de queda.

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Deputado João Dória
Data da Visita:

Forte infiltração na sala de aula.
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Antônio Emílio Souza Penna
Data da Visita:

Ripa do teto do pátio com risco de queda.
Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Data da Visita:

Goteiras no refeitório
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Ennio Voss
Data da Visita:

Infestação de pombos no refeitório

Rachadura
corredor.

na

sustentação

do

Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professor Eusébio de Paula Marcondes
Data da Visita:

Sala com estrutura comprometida. Teto danificado na entrada principal da
Suporte improvisado desde 2016.
escola.
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Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. Professora Luciane do Espírito Santo
Data da Visita:

Elevador estragado. Utilizado como Corredor
depósito.
goteiras.
Município: São Paulo
Escola Estadual: E.E. República da Colômbia
Data da Visita:

Elevador interditado em consequência de incêndio

com

forte

infiltração

e
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Município: Cajati
Escola Estadual: Frutuoso Pereira de Moraes
Data da Visita: 05/11/2018

Teto bastante danificado em uma das salas de aula.
Município: Cajati
Escola Estadual: Frutuoso Pereira de Moraes
Data da Visita: 05/11/2018

Teto bastante danificado em uma das salas de aula.
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Município: Poá
Escola Estadual: Margarida de Camillis
Data da Visita: 19/10/2018

Fiação exposta no corredor da escola.

Município: Itapetininga
Escola Estadual: Professor Péricles Galvão
Data da Visita: 24/10/2018

Alimentos estocados no chão junto ao acervo literário da sala de leitura.
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6. Conclusão
O presente trabalho de fiscalização de natureza operacional teve
como objetivo monitorar, em 2018, a evolução dos resultados de fiscalização
anterior, ocorrida em 2014, sobre as condições ideais para a formação do
quadro docente e estruturas existentes nas unidades escolares estaduais
segundo os padrões mínimos de qualidade preconizados pelo Conselho
Nacional de Educação - CNE.
Assim como no trabalho de fiscalização de 2014, foram
revisitadas duas questões de fiscalização: em que medida estão presentes
algumas das condições ideais para a formação da equipe docente (estabilidade
da equipe docente, inexistência ou baixo percentual de professores
temporários, professores ministrando aulas em sua formação acadêmica e a
jornada do professor) e em que medida são observadas as condições mínimas
preconizadas pelo Conselho Nacional de Educação em relação a tamanho da
turma, relação área/aluno, equipamentos, materiais de apoio pedagógico e
instalações disponíveis nas escolas das redes estaduais de ensino.
De forma geral, alguns dos pontos observados no monitoramento
tiveram uma relativa evolução e, em outros, uma deterioração. De fato tem-se
que, ainda assim, os resultados encontrados estão abaixo das condições
mínimas dispostas pelo CNE, na grande maioria das escolas selecionadas na
amostragem.
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que, em relação aos
docentes com formação acadêmica incompatível com as disciplinas que
ministram, houve uma significativa melhora, nos anos Iniciais, já que em 2014
28,8% dos professores não tinham a formação acadêmica ideal para garantir a
qualidade do ensino, sendo esse número reduzido a 6,98% em 2018. Nos Anos
Finais e Ensino Médio, 20,85% dos professores não tinham a formação
acadêmica ideal em 2014, apresentando estabilidade no quadro, em 2018, com
a redução para 20,45% de professores com formação incompatível.
Ademais, observou-se que, em 2014, 87,27% dos professores
das escolas ministravam até 32 horas-aula semanais, o que acabava por
refletir a jornada semanal de trabalho preconizada pelo CNE. Em 2018, o
número se manteve estável: 88,4% dos professores faziam até 32 horas por
semana. É importante registrar que os resultados obtidos não consideram a
quantidade de aulas ministradas nos sistemas público municipal e particular de
ensino, já que a possibilidade legal de acúmulo impede que o Estado afaste
terminantemente a possibilidade de seus docentes atuarem em outras redes,
embora possa estimulá-los a adotar o regime de dedicação exclusiva mediante
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a concessão de benefícios adicionais, capazes de suplantar os atrativos
oferecidos pelos demais sistemas de ensino.
Em relação à taxa de rotatividade dos professores, problema
que ocorre de maneira bastante evidente na rede estadual de ensino, os
resultados obtidos para os Anos Iniciais demonstraram que a rotatividade geral
da amostra pouco variou: no primeiro ciclo (2010-2011), a rotatividade de
professores era de 30,78%; já no último ciclo (2017-2018), a rotatividade geral
de professores foi de 28,97%. Nos anos intermediários, o máximo registrado foi
em 2013-2014, com uma rotatividade geral de 34,86%, e mínima de 26,14%,
em 2011-2012. É possível concluir que, apesar de uma pequena redução nos
números obtidos entre 2010-2018, ainda há um alto índice de rotatividade.
A situação é semelhante para os Anos Finais e Ensino Médio.
Nos Anos Finais, a rotatividade geral dos professores no primeiro ciclo (20102011) foi de 32,84% e 28,21% no último (2017-2018). No Ensino Médio, foi
observado no primeiro e último ciclo, respectivamente, 35,11% e 30,37%. É
possível concluir que, para todas as etapas de ensino, a despeito de uma
redução modesta da rotatividade de professores, os índices encontrados (em
torno dos 30%) ainda podem ser considerados elevados.
Paralelamente, foi analisada a estabilidade dos professores nos
quadriênios 2010-2014 e 2014-2018. Os resultados encontrados demostraram
que houve uma considerável redução, de um quadriênio para outro, de escolas
com quadros mais estáveis (de 17,15% para 6,25%). Ao mesmo tempo, o
percentual de escolas com estabilidade mais baixa – entre 20% e 40% dos
professores – aumentou de 25,71% para 53,13%, na passagem do quadriênio.
O que a análise conjunta dos dados de rotatividade e estabilidade sugere é
que, embora haja uma discreta melhora na rotatividade ano a ano, a
capacidade das escolas da amostra de reter seus professores por períodos tão
longos como quatro anos ainda é muito baixa.
A fiscalização revelou, também, que, em 2018, um quinto do total
de professores é temporário, alto percentual tendo em vista o recomendado
pelo CNE, em seu Parecer CNE/CEB nº 9/2009, uma vez que é “importante
que os sistemas discutam um dispositivo que garanta a realização de concurso
sempre que a vacância no quadro permanente de profissionais do magistério
na rede de ensino público alcance percentual de 10% em cada grupo de cargos
ou quando professores temporários estejam ocupando estes cargos por dois
anos consecutivos”. Apesar disso, observou-se uma relativa melhora, se
comparado a fiscalização realizada em 2014, quando 27,07% dos professores
da amostra da rede estadual de escolas era formada por temporários.
No tocante às condições mínimas preconizadas pelo
Conselho Nacional de Educação, ou seja, equipamentos, tamanho da turma,
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relação área/aluno, materiais de apoio pedagógico e instalações disponíveis
nas escolas das redes estaduais de ensino concluiu-se que:


Quantidade de alunos matriculados por turma: independente da etapa
de ensino muitas turmas ainda possuem mais alunos do que o
recomendado pelo CNE. Nos Anos Iniciais, em 32,35% das escolas
pesquisadas em 2014 havia, em todas as turmas, mais de 24 alunos
matriculados. Em 2018, esse número se elevou para 38,2%. Nos Anos
Finais, o número aumentou consideravelmente: passou de 12,50%, em
2014, para 31,4% de escolas com todas as turmas acima do recomendado
pelo CNE (30 alunos, no caso dos Anos Finais e Ensino médio). No Ensino
Médio, a situação se agravou significativamente, pois 17,92% das escolas
em 2014 não possuíam nenhuma turma com a quantidade de alunos
recomendados, esse número cresceu para 46,2%. Mesmo à luz da
regulamentação da própria SEE, nos Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio,
ainda há taxas de escolas com todas as turmas respeitando os limites de
alunos de apenas 26,5%, 43,8% e 40,6%, respectivamente.

Em resumo, de forma semelhante ao apontado na fiscalização de
2014, a quantidade de alunos por sala nas escolas pesquisadas é muito
superior ao preconizado pelo CNE, o que certamente dificulta a aprendizagem
e o atingimento do padrão de qualidade definido como um dos princípios pelos
quais o ensino deve ser ministrado (art. 206 da CF/88).
Além disso, observou-se um agravamento
aluno/área da sala de aula no interstício de 4 anos.


da

proporção

Relação aluno/área da sala de aula – as pesquisas revelaram que as
salas de aula, independente, da etapa de ensino estão muito aquém do
mínimo recomendado pelo CNE como ideal para proporcionar aos alunos e
professores condições básica de conforto ambiental. Nos Anos Iniciais, no
geral, das 462 turmas informadas em 2014 pelas escolas abordadas nesta
fiscalização, 302 – ou seja, 65,37% - não atendiam à recomendação
formulada pelo colegiado. Esse número subiu para 370 turmas (77,24%) em
2018.

Nos Anos Finais a situação se agravou: das 1.543 turmas
informadas em 2014 pelas escolas abordadas nesta fiscalização, 675 – ou
seja, 43,74% - não atendiam à recomendação formulada pelo colegiado. Já em
2018, 956 turmas (68,43%) tinham uma relação aluno/área inferior ao ideal,
aumento de aproximadamente 25% em 4 anos.
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Para o Ensino Médio, as metragens mínimas são as mesmas
utilizadas para os Anos Finais, e a situação encontrada em relação às salas de
acordo com a recomendação proposta pelo CNE, ou seja, no mínimo 1,5m² por
aluno é pior, pois, do total de 1.519 turmas em 2014 informadas pelas escolas,
859 (56,55%) não possuíam salas de aula com área de 1,5m² ou mais por
aluno. Em 2018, das 1285 turmas, 970 turmas (75,48%) possuem área por
aluno menor do que o recomendado, ou seja, além de uma redução do número
de turmas para o Ensino Médio, há mais turmas em desconformidade com o
que preconiza o CNE.
Esses resultados corroboram a análise comparativa das
amostras, disposta na introdução do trabalho. De maneira geral, o universo de
alunos abrangidos pela amostra selecionada, em 2014, era de 114.659, contra
107.735 alunos em 2018. Ao mesmo tempo, o número de turmas em 2014 era
de 3.487, contra 3.221 em 2018. Esses números mostram que houve uma
queda de 6,04% no número de alunos matriculados nas escolas da amostra e
uma queda de 7,63% no número de turmas oferecidas, indicando um processo
de aumento do número de alunos por turma. Assim, os dados encontrados na
amostra indicam uma piora relevante nos quadros relacionados à quantidade
de alunos matriculados por turma e na relação área/aluno. A própria
regulamentação da SEE incentiva essa situação, pois tanto o limite inferior de
alunos por turma — condicionado pelo limite de 1,2m2 por aluno prescrito pelo
decreto com normas de promoção de saúde pública (artigo 102, Decreto
12.342/1978) — quanto o limite superior — condicionado pela Resolução SEE
nº 2/2016 — são mais permissivos do que aqueles preconizados pelo CNE
para a garantia de um padrão mínimo que proporcione qualidade no processo
de ensino-aprendizagem.
Com relação às quantidades mínimas de alguns insumos básicos
de natureza pedagógica e de suporte à atividade docente, concluiu-se que há
distorções relevantes entre as realidades encontradas nas escolas
selecionadas e as recomendações exaradas pelo Conselho, indicando a
manutenção de problemas de disponibilidade de 2014 e piora de outros
quesitos, conforme segue pontuado a seguir:


Instalações físicas das escolas – Nos Anos Iniciais, foi detectado que a
maior carência continua sendo o Laboratório de Ciências: para 2014 e
2018, respectivamente, em apenas 11,8% e 14,7% das escolas possuem
essa instalação na quantidade recomendada pelo CNE. Comparado com
2014, revelou-se discreta melhora ou estabilidade na disponibilidade de
todas as instalações. Ainda assim, verifica-se que as instalações mais
adequadas referem-se a cozinhas e laboratórios de informática e banheiros,
sendo todas as demais insuficientes em mais da metade da amostra. Nos
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Anos Finais, verificou-se discreta melhora na disponibilidade de algumas
instalações, como Laboratórios de Ciências e Salas de TV/DVD, com
destaque para banheiros; já em relação às outras instalações, há uma
discreta piora, com destaque para Quadras Cobertas. Já nas escolas de
Ensino Médio, verificaram-se algumas melhorias mais significativas, como a
disponibilidade de Laboratórios de Informática (aumento de quase 10%) e
Refeitórios (aumento de quase 20%). Também houve acréscimo do
percentual de escolas com Salas de leitura ou bibliotecas, Laboratórios de
Ciências e Cozinhas. Houve sensível piora na disponibilidade adequada de
banheiros, e discreta deterioração na disponibilidade de quadras cobertas.
Em relação à metragem ideal dos refeitórios foi constatado que,
das 133 escolas da amostra, 37,6% delas sequer tem área delimitada para
oferecer merenda.


Coleções e materiais bibliográficos: de maneira geral, em todas as
etapas de ensino, houve uma redução do número dos seguintes itens
pesquisados: (i)enciclopédias; (ii) dicionários Houaiss ou Aurélio; (iii) outros
dicionários); (iv) literaturas infanto-juvenis. No caso dos itens “literatura
brasileira” e “literatura estrangeira”, observou-se certa estabilidade nos
Anos Finais e um ligeiro recuo nos índices encontrados para o Ensino
Médio. Já o percentual de livros paradidáticos diminuiu, para os Anos
Iniciais, se manteve estável no Ensino Médio e reduziu nos Anos Finais.



Equipamentos para áudio, vídeo e foto – de forma geral, o percentual de
escolas sem nenhuma unidade de equipamentos de áudio, vídeo e foto
aumentou para todos os itens pesquisados, em todas as etapas de ensino.
Concomitante a esse fato, o percentual de escolas com a quantidade
recomendada desses equipamentos caiu, na grande maioria, também em
todas as etapas de ensino. Destaque para os retroprojetores, dos Anos
Iniciais, que, em 2014, 70,59% das escolas possuíam em quantidade
recomendada retrocedendo para 47,06% em 2018.



Processamento de Dados - foi possível verificar que o percentual de
escolas de Anos Iniciais com disponibilidade adequada de computadores
para os alunos apresentou queda entre os períodos analisados e, além
disso, houve uma piora na disponibilidade de impressoras e fotocopiadoras,
ocorrendo melhora apenas na disponibilidade de computadores para tarefas
administrativas e uso dos professores. Para o Ensino Médio, a evolução da
disponibilidade de itens de processamento de dados ocorreu de forma
similar aos Anos Iniciais: índices melhores para computadores
administrativos e índices piores para os demais itens. Diferentemente do
que ocorreu com os Anos Iniciais e Ensino Médio, para os Anos Finais
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houve evolução na disponibilidade de computadores para os alunos. Nos
demais itens, houve deterioração.


Mobiliário e Equipamentos em Geral – foi possível concluir que, para
todas as etapas de ensino, houve uma redução da quantidade
recomendada de mesas para refeitório. Em relação aos kits (de ciência,
química e física), a situação é mais grave, pois nenhuma escola possuía a
quantidade recomendada pelo CNE, em todas as etapas de ensino.
Com relação à inspeção física realizada nas 133 escolas
constatou-se que:
a) Nas bibliotecas/Salas de leitura visitadas, o número
de escolas que não as possuíam dobrou de 2014 até
2018, passando de 12% para aproximadamente 25%.
As condições estruturais, como a presença de goteiras,
rachaduras, infiltrações, se agravaram com o passar
dos anos. Foi observado, em algumas escolas, que não
há efetiva utilização deste espaço, devido à
desorganização do ambiente ou, às vezes, por falta de
projeto pedagógico que integre atividades do professor
para com o aluno.
b) Nas salas de informática visitadas, o número de
escolas que não as possuíam aumentou quase 6% em
2018. Todos os problemas estruturais (goteiras,
rachaduras, infiltrações) se agravaram. Observou-se
uma redução drástica no orçamento do programa
Acessa Escola – Conforme se observa no portal da
SEE, o programa visa atender alunos, professores,
servidores e participantes de programas e projetos da
rede, inclusive aos finais de semana mediante o uso
racional das salas de informática disponíveis,
estimulando o uso das tecnologias como recurso
pedagógico para professores e alunos desenvolverem
as habilidades e as competências previstas no
currículo. – sendo no quadriênio 2011-2014 gastos
aproximadamente 176 milhões de reais e, em 2018,
orçados inicialmente apenas 500 mil reais. Foi relatado,
também, que apesar de haver internet nas salas de
informática, a velocidade disponível era insatisfatória.
c) O laboratório de ciências é o ambiente menos
presente nas escolas. Em apenas 52 escolas da
amostra havia um espaço estabelecido para o
laboratório de ciências (39,10%). Verificou-se nas
visitas que, embora algumas vezes exista o espaço

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

para o laboratório de ciências, muitas vezes ele é
utilizado para outras atividades, como sala de aula, sala
de professores, sala de artes, ou até mesmo desativada
por falta de manutenção ou equipamentos mínimos
essenciais. Da mesma forma que os outros ambientes,
os problemas estruturais também se agravaram.
d) Os dados apresentados para sala de TV não obtiveram
grandes alterações, já que em 2014 esse ambiente
estava presente em 71,11% das escolas e em 2018 em
69,17% delas. Os problemas nas condições estruturais,
assim como nos outros ambientes, também se
agravaram. Outro problema detectado em várias
escolas é a ausência de ambiente exclusivo para
atividades de vídeo: as ferramentas indispensáveis,
como televisão e/ou retroprojetor, estão alocados em
salas de aula comuns.
e) O número de quadras cobertas diminuiu, em 2018,
enquanto o número de quadras descobertas
aumentou. Esse fato pode ter decorrido da
desmontagem das coberturas de algumas delas, devido
a grave deterioração e iminência de queda. Em relação
aos problemas estruturais nas quadras, relataram-se
tabelas,
traves
e
linhas
demarcatórias
desgastadas/enferrujadas, pombos, muros muito baixos
facilitando a entrada de pessoas estranhas, ausência de
alambrados e calhas na cobertura.
f) Quase a totalidade das escolas, aproximadamente
95%, não possuíam Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB). Verificou-se que, por vezes, a
escola não dispunha de recursos financeiros para
efetivar as mudanças estruturais exigidas pelo Corpo de
Bombeiros.
g) Apesar de não ser o escopo do presente trabalho,
foram constatados alguns problemas nas escolas que
são relevantes para se ter uma percepção mais ampla
da atual conjuntura, elencados como Outras
Constatações. Diversos foram os problemas, por
exemplo: (i)falta de acessibilidade; (ii) salas de aula
deterioradas; (iii) invasão de moradores da comunidade;
(iv) ocorrência de roubos; (v) alimentos conservados em
local inadequado.
Enfim, o levantamento de todos esses dados nos leva a concluir
que a situação das escolas estaduais de ensino, em qualquer etapa – Anos
Iniciais Anos Finais e Ensino Médio – apresentou, de forma geral e em relação
a 2014, um agravamento nas condições estruturais: seja na deterioração dos

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

ambientes ora estudados (por exemplo, laboratório de informática, quadras
esportivas, etc), nos espaços disponíveis insuficientes para realização de
atividades escolares (número de alunos superior ao recomendado por turma e
por área/aluno) ou nas quantidades mínimas de insumos básicos de natureza
pedagógica e de suporte à atividade docente.
Já na perspectiva da estrutura do quadro docente, houve uma
pequena melhora nos resultados em relação aos encontrados em 2014, muito
embora esses resultados estejam, ainda, aquém do recomendado pelo
Conselho Nacional de Educação.
7.

Proposta de Encaminhamento

Diante do exposto, os autos são submetidos à
consideração superior, para, s.m.j., reiterar as recomendações exaradas na
fiscalização operacional de 2014 e recomendar, em relação a 2018, à
Secretaria de Estado da Educação, que:
Reiteração das Recomendações de 2014 à SEE:
1. Adote medidas para manter em seu quadro docente percentual
elevado de professores ministrando aulas compatíveis com sua
formação acadêmica; Utilize-se de concurso público
homologado e válido para prover, ao máximo, os cargos
ocupados por temporários, por professores em cargo efetivo,
com a finalidade de se reduzir a contratação de professores
temporários.
2. Rediscuta a legislação que autoriza o professor a trabalhar
mais do que 32 horas- aulas semanais.
3. Adote estratégias para estimular o professor a permanecer na
mesma escola, como por exemplo, valorizando e investindo na
equipe docente e garantindo boas condições de trabalho
(escola estruturada);

Propõe-se, em relação às unidades escolares do Estado de São
Paulo, que a SEE:
1. Elabore um plano de ação para a adequação das escolas ao
padrão recomendado pelo CNE, identificando as escolas que
possuem problemas estruturais e carência de insumos básicos
para desenvolvimento da atividade escolar, bem como

XXX
Fl.nº

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TCA-2487/026/18
Proc.

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

estabelecendo objetivos, metas e prazos. Esse plano deve
abordar carências como:
A.
Goteiras, infiltrações, rachaduras nas
dependências
das escolas
como
quadras,
laboratórios de ciência e de informática, salas de
TV/DVD, bibliotecas e salas de leitura. Além disso,
sugere-se estender esta averiguação para os
demais ambientes, como salas de aula, corredores,
refeitórios e pátios, pois diversos problemas
detectados nas instalações recomendadas pelo CNE
nesta fiscalização advêm de falhas de manutenção
em outros ambientes e estruturas, sendo a mais
comum o telhado;
B.
Inadequação física das escolas e a
falta de equipamentos de segurança, o que
impossibilita a emissão do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros;
C.
Superlotação das salas de aula,
apurando onde há mais alunos por turmas e
verificando a relação aluno/área, ou seja, a
adequação entre o espaço físico das salas de aula e
a quantidade de estudantes que a frequentam,
conforme o recomendado pelo CNE.
D.
Insuficiência de equipamentos e
materiais de natureza pedagógica ou de suporte à
atividade docente.
2. Com base no plano de ação, promova a restruturação das
escolas de acordo com os padrões mínimos estabelecidos pelo
CNE, priorizando aquelas que apresentarem problemas mais
graves e urgentes. Nesta reestruturação, envidar esforços para:
A.
Adequar as condições físicas das
dependências das escolas: sala de leitura/biblioteca,
sala de TV/DVD, laboratório de informática e de
ciências e quadras
B.
Realizar as alterações estruturais
físicas nas escolas para emissão do AVCB para
aquelas que não possuem atualmente.
C.
Reorganização das turmas, de forma
que a quantidade de alunos por turma e a relação
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aluno/área das salas de aula atendam a forma
preconizada pelo CNE e proporcione aos alunos e
professores condições básicas de conforto
ambiental.
D.
Dotar as escolas com os insumos de
natureza pedagógica e de suporte a atividade
docente em quantidades recomendadas pelo
Conselho Nacional de Educação.
3. Acrescente ao plano de ação formas de monitoramento após a
execução das adequações e adote medidas de prevenção e
manutenção periódica das dependências das escolas para
maior conservação e durabilidade.

DCG-4, em 25 de março de 2019.

Carmen Leite Vanin
Chefe Técnico da Fiscalização

Marina Ferreira Pacini

Ramon Natalízio Barbosa

Agente da Fiscalização

Agente da Fiscalização
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8.
8.1

Apêndice
Questionário “Educação (Recursos Humanos e Infraestrutura)”

Avaliação das condições ideais para a formação do quadro
docente e estruturas existentes nas unidades escolares estaduais (Aplicação
via LimeSurvey).
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8.2


Questionário “DCG – Fiscalização de Escolas” – Avaliação da
estrutura física (Fiscalizações “In Loco”, aplicação via “Tablet”)
Identificação da escola

1. Informe o nome do Diretor da escola:
2. Informe o nome do respondente:
3. Informe o cargo do respondente:
4. Informe o e-mail da escola para envio do questionário Lime:

TODAS AS PERGUNTAS LISTADAS ABAIXO PODEM TER VÁRIOS
ENTREVISTADOS



Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros

1. A escola possui auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB)?
Sim
Não
Não sabe informar
1.1. Qual a data de validade do AVCB? ____________
1.2. O AVCB está afixado em local visível?
Sim
Não
Não sabe informar



Quadra coberta

1. Existe quadra coberta nesta escola?
Sim
Não
1.1. A quadra coberta é utilizada durante o período de aula?
1.2. Possui traves em condições de uso?
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Sim
Não
Não tem traves
1.3. Possui tabelas de basquete em condições de uso?
Sim
Não
Não tem tabelas
1.4. Possui pintura das linhas demarcatórias?
Sim
Não
1.5. Possui rachaduras/desníveis/buracos no piso?
Sim
Não
1.6. Possui goteiras na cobertura?
Sim
Não
1.7. Possui problemas no alambrado?
Sim
Não
Não tem alambrado



Quadra descoberta

1. Existe quadra descoberta nesta escola?
Sim
Não
1.1. A quadra descoberta é utilizada durante o período de aula?

1.2. Possui traves em condições de uso?
Sim
Não
Não tem traves

TCA-2487/026/18
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1.3. Possui tabelas de basquete em condições de uso?
Sim
Não
Não tem tabelas
1.4. Possui pintura das linhas demarcatórias?
Sim
Não
1.5. Possui rachaduras/desníveis/buracos no piso?
Sim
Não

1.6. Possui problemas no alambrado?
Sim
Não
Não tem alambrado



Sala de leitura

1. Existe sala de leitura nesta escola?
Sim
Não (ir para a pergunta 2.)
1.1. A sala de leitura está acessível para os alunos durante o período de aula?
1.2. Possui professor responsável pela sala?
1.3. Há goteiras na sala?
1.4. Há rachaduras na sala?
1.5. Há infiltrações na sala?
1.6. Há janelas na sala?
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Biblioteca

1. Existe biblioteca nesta escola?
Sim
Não
1.1. A biblioteca está acessível para os alunos durante o período de aula?
1.2. Possui bibliotecário?
1.3. Há goteiras na sala?
1.4. Há rachaduras na sala?
1.5. Há infiltrações na sala?
1.6. Há janelas na sala?



Sala de TV/DVD

1. Existe sala de TV/DVD nesta escola?
Sim
Não
1.1. A sala de TV/DVD é utilizada durante o período de aula?
1.2. Há goteiras na sala?
1.3. Há rachaduras na sala?
1.4. Há infiltrações na sala?
1.5. Há janelas na sala?



Laboratório de ciências

1. Existe laboratório de ciências nesta escola?
Sim
Não
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1.1. O laboratório de ciências é utilizado durante o período de aula?
1.2. Há goteiras no laboratório?
1.3. Há rachaduras no laboratório?
1.4. Há infiltrações no laboratório?
1.5. Há janelas no laboratório?



Laboratório de informática

1. Existe laboratório de informática nesta escola?
Sim
Não
1.1. O laboratório de informática é utilizado durante o período de aula?
1.2. A conexão é estável?
1.3. Há goteiras no laboratório?
1.4. Há rachaduras no laboratório?
1.5. Há infiltrações no laboratório?
1.6. Há janelas no laboratório?



Outras Constatações

1. Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-la no
campo abaixo:

Descreva:
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9.

Lista de Anexos – Fl. XX do Anexo I

9.1

Respostas LimeSurvey: Planilha de dados brutos e Respostas às
Tabelas 1 e 2 – (em mídia CD-R);

9.2

Resultados da Inspeção – 133 escolas individualizadas com fotos – e
planilha de dados brutos (em mídia CD-R);

9.3

Requisição de Documentos e Resposta à Requisição de Documentos:
nº 01/2019, DCG – 4 – (em mídia CD-R).
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