
 
 
 
Levantamento de necessidades das escolas estaduais 
Relatório sintético 
 
- Período de coleta: 20/08 a 11/10/2019 
- Amostragem: 380 escolas respondentes em todo o estado (15,4% da rede) 
- Metodologia: formulário do google 
- 1.549 educadores(as) faltantes nas escolas respondentes, dos quais: 

727 funcionários(as) de escola 
431 professores(as) especialistas 
391 professores(as) em sala de aula 

- 357 (93% das escolas respondentes) relataram falta de educadores(as) 
- 242 escolas respondentes relataram problemas estruturais (63,6% das respondentes) 
 
O QUE É 
 
O departamento de Comunicação do CPERS realizou - por meio de formulário divulgado nas              
redes sociais do Sindicato - um levantamento com vistas a apurar deficiências da rede estadual. 
 
Entre os respondentes há diretores(as), educadores(as) e pais. 
 
Alertamos que a metodologia expressa um retrato do período e esta não pode ser considerada               
uma pesquisa científica.  
 
Acreditamos, no entanto, que os dados são de grande interesse público e podem orientar a               
imprensa em busca de pautas acerca dos desafios da escola pública no Rio Grande do Sul. 
 
Optamos, portanto, por abrir os dados para exploração da imprensa, no intuito de subsidiar              
conteúdos e reportagens pertinentes.  
 
No pendrive entregue aos veículos de comunicação, consta, além deste relatório, uma planilha             
com os dados coletados por escola.  
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
- Ocultamos o nome e o contato das fontes respondentes, que podem ser solicitados caso a caso                 
para a assessoria de imprensa do CPERS. Contato no rodapé deste documento. 
 
- Algumas escolas preencheram o questionário mais de uma vez. Para fins de contabilização dos               
dados de falta de recursos humanos consideramos a resposta mais atual. Porém mantivemos as              
mesmas na planilha anexa ao pendrive. As escolas duplicadas estão destacadas em vermelho.  



 
 
Falta de professores por disciplina: 
 

● Matemática: 34 
● Português: 42 
● Literatura: 16 
● Língua estrangeira: 32 
● Geografia: 19 
● História: 18 
● Filosofia: 12 
● Sociologia: 11 
● Física: 9 
● Química: 17 
● Educação física: 13 
● Biologia: 9 
● Séries iniciais: 33 
● Ciências: 11 
● Artes: 27 
● Ensino religioso: 14 
● Outros: 74 

TOTAL: 391 
 

Falta de especialistas por área: 
 

● Supervisão escolar: 155 
● Orientação educacional: 163 
● Administração escolar: 53 
● Outros: 60 

TOTAL: 431 
 
Falta de funcionários por área: 
 

● Monitoria: 153 
● Merenda/Alimentação: 131 
● Administrativo: 135 
● Limpeza: 142 
● Manutenção: 72 
● Outros: 94 

TOTAL: 727 
 
 
Contatos da comunicação do CPERS: 
3254.6007 
imprensacpers2017@gmail.com 


