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DADOS DA SEDUC

NÚMERO DE UNIDADES MUNICIPAIS

DE ENSINO - SANTOS:

EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADES 45

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
UNIDADES 32

9 INFANTIL E FUNDAMENTAL 
UNIDADES 

NÚMERO DE ALUNOS

EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

8.955

Capacidade
de atendimento

Matriculados

6.874

22.220

Capacidade
de atendimento

Matriculados

19.588
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RECURSOS HUMANOS:
JORNADA ATUAL

FUNCIONÁRIOS: 953

AGENTE ADMINISTRATIVO 2

AGENTE DE PORTARIA 114

AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 58

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 38

COZINHEIRO 354

INSPETOR DE ALUNOS 233

MERENDEIRA 2

OFICIAL DE ADMINISTRACAO 90

RECEPCIONISTA 1

SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR 56

TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA 5

PROFESSORES EFETIVOS COM JORNADA: 1.511

PROFESSORES ADJUNTOS: 1.717

AGENTE/EDUCADOR: 

EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDI):  77

360SERVIDORES ADMINISTRATIVOS:  

 EQUIPE GESTORA: 

SUPERVISOR DE ENSINO:  39

 DIRETOR DE ESCOLA:  85 

ASSISTENTE DE DIRETOR:  80

 COORD. PEDAGÓGICO:  85 

ORIENTADOR EDUCACIONAL: 71
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PROJETOS
E PROGRAMAS:
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SANTOS
À LUZ DA
LEITURA
2021

OCEANO AFORA, ADENTRO, INTENSO: OCEANO IMENSO

SEMANA DA
EDUCAÇÃO
PROFESSOR
PAULO FREIRE

Espaço formativo para profissionais da educação de Santos, com abrangência
municipal e regional que discute a educação para além de questões curriculares,
permitindo a reflexão sobre o efetivo desenvolvimento físico, emocional, social e
cognitivo das crianças, jovens e adultos. Organizada anualmente pela Secretaria
Municipal de Educação,  elege, em 2021, o tema "Percursos significativos em
tempos singulares: um oceano de possibilidades". A atual edição acontecerá
entre os dias 19 e 21 de julho de 2021, em três períodos: matutino, vespertino e
noturno, por meio remoto e transmitido pelo YouTube, com palestras, mesas
redondas, boas práticas e apresentações artísticas. 

BRINQUE
MUSICANDO
2021

 
2015 – ‘Poéticas do Imaginário Infantil’
2016 – ‘Meu mundo é maior do que meu quintal’
2017 – ‘A natureza tecida em diálogos’
2018 – ‘Por mares já navegados - histórias e
memórias a contar’

2019 – ‘Território Multicultural: traços de identidades e
brasilidades’
2020 – ‘Oceano afora, adentro, intenso... Oceano Imenso’
(antes da pandemia).
Após a suspensão das aulas presenciais, o tema foi alterado
para ‘Sua casa, nosso mundo’.
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MESMO COM OS PÉS NO CHÃO, EU POSSO VOAR…
O Projeto oferece, por meio de formações continuadas e práticas
vivenciadas,  subsídios aos docentes para que possam investigar e
compreender o valor da  sensibilização, da vivência e dos processos
criativos por meio da arte, do movimento e da música, contribuindo
para uma educação que dialogue com a ética e a estética, numa
perspectiva de trocas e vivências lúdicas.

O projeto é o carro chefe da Secretaria de Educação, que tem como objetivo, fomentar a leitura junto aos
educandos, por meio da democratização do acesso à leitura, articulação entre a arte e a literatura, ampliando
a leitura de mundo. Confira o tema dos anos anteriores:



GRÊMIOS
ESTUDANTIS

1ª PROPOSTA:
Estimular o protagonismo
juvenil e desenvolver no
educando o espírito de

trabalho em equipe,
valores, solidariedade e

respeito.

2ª PROPOSTA:
Proporcionar ao aluno a

oportunidade de desenvolver
a sua autonomia e assim
compreender o seu papel

como cidadão e
protagonista das

suas ações.

PROGRAMA
SANTOS JOVEM
DOUTOR (PSJD)

O Programa
Santos Jovem Doutor

é o agente estimulador da
pesquisa dos conceitos em
saúde, proporcionando ao

educando atuar como
multiplicador e promotor
da medicina preventiva.

O canal surgiu durante
a pandemia, com o

propósito de enriquecer
os projetos

desenvolvidos na EJA
e compartilhar

aprendizagens, por meio
de bate-papos, realizados

às sextas-feiras.
Todos os assuntos

são pautados nos roteiros
de estudos, construídos

coletivamente pelos
professores da EJA e Seja.

Incentivo à não violência
e promoção da cultura de

paz nas escolas,
bem como

a solução de conflitos
por meio do diálogo. 

PROGRAMA
MUNICIPAL DE

JUSTIÇA
RESTAURATIVA

CRIAÇÃO DO
CANAL DO
YOUTUBE

Conecta Seja

PROGRAMA

JOVEM DOUTOR
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PROJETO
ESTRATÉGICO
DE AÇÃO (PEA) 

Estratégia criada para oferecer apoio pedagógico em Língua
Portuguesa e Matemática aos alunos do 3º ao 9º ano do Ensino
Fundamental que ainda não desenvolveram as habilidades esperadas
para o respectivo ano, com o propósito de garantir  o direito às
expectativas de aprendizagens.

ESTUDIOTECA 

ALUNO@NLINE

Espaço de multilinguagens que permite a realização de novas experiências pedagógicas,
possibilitando diferentes agrupamentos e dinâmicas, tendo os recursos digitais como ferramentas
facilitadoras do processo de aprendizagem. O espaço está à disposição de toda a comunidade escolar.
O gestor pode promover pequenos eventos temáticos , além da formação de professores. O professor
pode trabalhar os conteúdos curriculares de forma diferente da sala de aula, com o apoio (ou não) dos
recursos tecnológicos disponíveis no espaço ao aluno tem a oportunidade de participar de aulas em
formatos diferentes, com possibilidades de novas interações, construções e reflexões, interagindo
ativamente do processo de aprendizagem.

Esse ambiente virtual disponibiliza 3 componentes curriculares (Inglês, Orientação para o
Trabalho e Ensino Religioso) desenvolvidos na modalidade Ead para a Educação de Jovens e
Adultos/Ciclo II, além dos projetos: Box Maker, Jovem Doutor e Grêmio estudantil (implantação
em 2020).Para o 2º semestre de 2021, o ambiente ganhará novo espaço: o E-Atividades, uma
plataforma com exercícios variados das 7 áreas do conhecimento para alunos de 6º ao 9º ano
e da Educação de Jovens e Adultos/Ciclo II.

ESPAÇO DIGITAL DE APRENDIZAGEM (IMPLANTAÇÃO EM 2020)

SALA VIRTUAL /
CONECTA
EDUCADOR 

Sala Virtual é o espaço destinado às formações de professores, gestores e/ou
funcionários. Nesta categoria estão disponibilizados cursos mediados e não mediados,
ambiente de práticas, Sala Conecta Educador e diário de classe.A Sala Conecta
Educador é um ambiente formativo, que oferece orientações de bom uso dos recursos
tecnológicos, além de cursos e materiais que atendam às estratégias adotadas,
de forma dinâmica, objetiva, factível e legítima, com dicas que aproximam a tecnologia
digital da prática docente.7



RETOMADA DAS AULAS
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As aulas na rede municipal de Santos retornaram na segunda-feira,
em modo híbrido, nas  para pouco mais de 86 unidades 27 mil

estudantes.

03
MAIO

As atividades estão divididas entre presenciais e remotas,
seguindo planejamento específico para cada modalidade
de ensino, respeitando os protocolos sanitários de prevenção
à Covid-19. 

A portaria com as diretrizes do retorno foi publicada no
Diário Oficial de 28 de abril de 2021.
(https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2021-04-28/37).

O limite de atendimento presencial estabelecido pelo
Plano São Paulo, do Governo do Estado, será respeitado em
todas as unidades.  

35%
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JARDIM, PRÉ E FUNDAMENTAL 
Na primeira semana, de 3 a 14 de maio, o atendimento diário
foi de, no mínimo, 20% dos estudantes matriculados no Jardim,
Pré-escola, Fundamental I (1º ao 5º ano) e Fundamental II
(6º ao 9º ano), garantindo a oferta presencial de atendimento
para 100% dos alunos ao final de uma semana.

EJA
Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 100% dos alunos passou a
ser atendido a partir de 3 de maio, pelo menos, três vezes na semana,
das 19h às 22h (3 horas).

MATERNAIS
As classes dos maternais iniciaram o modelo híbrido em 10 de maio,
permanecendo até o dia 14 de maio atendendo ao mínimo de 20%
dos alunos por dia.

BERÇÁRIOS
Já as salas dos berçários começaram o formato de aulas remotas e
presenciais em 11 de maio, respeitando a mesma porcentagem das
demais turmas de educação infantil.

PERMANÊNCIA
O período de permanência na escola está sendo de, no mínimo,
quatro horas (exceto EJA), considerando as condições de atendimento
e a validação do supervisor.

EQUIPES
As equipes gestoras das escolas organizam o quadro de professores e
funcionários, com aprovação da Supervisão de Ensino  de acordo com
a necessidade. Os profissionais das escolas que tiverem comorbidades
comprovadas ou maiores de 60 anos poderão atuar exclusivamente de
maneira remota.
Os profissionais das escolas que tiverem comorbidades comprovadas
ou maiores de 60 anos devem observar as regras do decreto municipal
de n° 9340 de 28 de maio de 2021.

ALUNOS EM GRUPOS DE RISCO
Alunos do grupo de risco permanecerão em atividades remotas.
Pais ou responsáveis devem assinar termo de compromisso,
comprometendo-se a manter o vínculo com a unidade, cumprindo
o estabelecido pela direção e professores, responsabilizando-se
pelo acompanhamento das atividades via Portal da Educação

ou a sua retirada(https://www.santos.sp.gov.br/portal/educacao) 
impressa na escola.
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ESCOLAS PREPARADAS
PARA O RETORNO
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ALIMENTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Desde o início da ação, em abril do ano passado, já
disponibilizou quase 100 mil cestas. A ação faz parte
da Cesta Básica Solidária, medida de segurança alimentar,
adotada pela Prefeitura de Santos.
Caso a família tenha mais de uma criança matriculada em
escolas municipais, deve considerar a unidade do filho mais
velho. Pais e responsáveis devem apresentar carteira de identidade ou outro
documento oficial de identificação com foto.

O cronograma de distribuição pode ser acompanhado em Cesta Básica Solidária
https://www.santos.sp.gov.br/?q=institucional/cesta-basica-solidaria

,,
ATENDIMENTO REMOTO
O ensino remoto foi a maneira encontrada pela rede municipal de ensino de
Santos para que não houvesse interrupção no atendimento dos mais de 27 mil
alunos da rede municipal de ensino. Cada unidade tem a autonomia de definir
como usar as redes socias, os aplicativos de aulas online e podem definir de
que forma fazer a entrega dos materiais impressos para os alunos que não tem
acesso à internet e ao Portal da educação, que disponibiliza atividades
quizenalmente. https://www.santos.sp.gov.br/portal/educacao

Todas as escolas estão preparadas para atender os
protocolos sanitários. As unidades contam com itens
individuais e materiais de higienização. Além disso,
foram distribuídas máscaras de tecido para professores
e alunos.

Os profissionais que atuam em classes de berçários e
Maternal I receberam face shields. O sabonete
líquido está sendo entregue pela empresa terceirizada
de limpeza. A reposição dos materiais é realizada
sempre que necessário. “Fizemos diversas reuniões
para que tudo fosse preparado de forma responsável e
cautelosa, primando pela segurança de todos.
O formato híbrido seguirá até que as vacinas ganhem
maior abrangência”, explicou a secretária de Educação,
Cristina Barletta.  
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BUSCA ATIVA 
A Secretaria informa que tem bons resultados com o trabalho de toda a equipe da secretaria e escolas, unindo-se à participação
das famílias, que entenderam o importante papel que possuem na educação de crianças e adolescentes. 

Vale explicar ainda o processo realizado na Busca Ativa, feito há anos com a colaboração de diversos atores e intensificado na
pandemia. São realizadas diversas ações com o intuito de procurar o estudante infrequente:

Vale destacar que todos os esforços são realizados no intuito de reintegrar o aluno na rotina escolar. 
Atualmente, existem 136 alunos do ensino fundamental em Busca Ativa.

E PARCERIA COM SERVIÇOS
DE GARANTIAS DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
O ORIENTADOR EDUCACIONAL
DE CADA UNIDADE CENTRALIZA
AS INFORMAÇÕES DOS ALUNOS
INFREQUENTES.

PESQUISA DURANTE ENTREGA DE
CESTAS BÁSICAS E MATERIAIS IMPRESSOS;

CONTATO COM SOCIEDADES
DE MELHORAMENTO;

VERIFICAÇÃO SE EXISTE UM
NOVO ENDEREÇO NOS SERVIÇOS
DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA);

DIVULGAÇÃO EM REUNIÃO DO
CONSELHO DE ESCOLA;

IDA À RESIDÊNCIA FEITA PELOS
COLABORADORES DO PROJETO
COLIBRI (FINANCIADO PELO
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE);

REALIZAÇÃO DE TELEFONEMAS, ENVIO
DE TELEGRAMAS E MENSAGEM VIA
WHATSAPP;

PESQUISA NA PLATAFORMA SECRETARIA
EDUCAÇÃO DIGITAL, A FIM DE PROCURAR
IRMÃOS EM OUTRAS ESCOLAS;

CONVERSA COM GRUPOS DE ALUNOS;
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PESQUISA
QUANTIQUALITATIVA

14



SEDUC
Realiza pesquisa para ouvir familiares e alunos da rede municipal de ensino de Santos

Pesquisa quantiqualitativa idealizada pela
Secretaria de Educação (Seduc) para traçar
um raio x do atendimento remoto em tempos
de pandemia.

O questionário foi enviado por e-mail, redes
sociais e WhatsApp e tem o objetivo de escutar
alunos e familiares sobre como está sendo o
dia a dia do ensino remoto durante os meses em
que as escolas tiveram que permanecer fechadas
ou em atendimento híbrido, desde março de 2020
até este início de 2021, em que foram alternados
o atendimento remoto e o híbrido.

Para que as perguntas fossem elaboradas, em forma de
alternativas, foram realizadas várias etapas e vários atores
participaram dessa construção.
A ideia de fazer uma pesquisa surgiu da necessidade de
ter dados inclusive quantitativos, para validar as ações da
Seduc, fazendo uma análise da rede e de como está sendo
o desempenho dos alunos.

A iniciativa tem a intenção de obter dados sobre quantas
horas o aluno dedica ao estudo, quantos dias, quantos
equipamentos têm em casa e quantas pessoas precisam usar
o aparelho.
Para os menores, alunos que estão no maternal, por exemplo,
existem perguntas sobre se a criança tem tempo para brincar,
se fazem leitura e outras atividades, além das que foram propostas
pela escola.
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Secretaria Municipal de Educação de Santos
SEDUC

Obrigado!


