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1.Contexto

A primeira infância:

• é um pilar importante para a sociedade

• configura “uma janela de oportunidade única para o 
desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e 
emocional das crianças” 

(Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016) 

• Educação infantil: 

• educação e interação social das crianças

• Importante para a inserção das famílias 
(principalmente das cuidadoras) no mercado de 
trabalho
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1.Contexto

Fechamento das escolas

• Panorama: 

• 6,4 milhões de crianças de até 6 anos matriculadas em 
escolas públicas (creches e pré-escolas)

• 80.536 creches e pré-escolas públicas

• COVID-19: 

• Intervenções não farmacêuticas: distanciamento social 
e quarentena

• Abril/2020: 192 países fecharam escolas e 

universidades (Psacharopoulos et al, 2020):

• 90% dos alunos* do mundo

• 1,5 bilhão de crianças e jovens

• Março/2020: Fechamento de escolas em São Paulo 
(primeiro estado a decretar o fechamento)

* Alunos matriculados na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.



6

1.Contexto

192 Países com escolas fechadas em abril/2020*

* UNESCO: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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1.Contexto

46 Países com escolas fechadas em setembro/2020*

* UNESCO: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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1.Contexto

• Impactos econômicos do fechamento das escolas1: 

• PIB: Fechamento de escolas reduz os ganhos futuros dos 

trabalhadores: US$ 2.833/aluno de países pobres (US$ 

18,1 bilhões para os crianças de 1 até 6 anos)*

• Desigualdade: Alunos de países de baixa renda são os 

mais afetados. 

• Outros efeitos indiretos: Potenciais riscos sobre saúde 

física (desnutrição, obesidade, violência doméstica, entre 

outras) e mental, efeitos sobre produtividade do trabalho 

dos pais.
1 Psacharopoulos, G., Collis, V., Patrinos, H. A., & Vegas, E. (2020).

* Estimativas com base em: (i) 4 (quatro) meses de fechamento; (ii) sem alteração da qualidade das escolas; e (iii) 
sem alteração na duração dos turnos e considerando que 100% das crianças retornem. 
O cálculo é resultado da multiplicação do valor por aluno pelo total de crianças matriculadas na educação infantil de 
creches e pré-escolas públicas no Brasil (Censo Escolar 2019).
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1.Contexto

O grande risco da reabertura é o aumento de casos entre 

crianças e docentes:

• Evidências para EUA: Entre 13/8 e 27/8 foram relatados 

70.330 novos casos em crianças (17% mais do que 

quinzena anterior)1

• Evidências para Amazonas/Brasil: Atividades retornaram 

no dia 10/8 o que aumentou em 18% a infecção de 

profissionais de educação por Covid-192

1 American Academy of Pedriatics e da Children’s Hospital Association: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-
coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/

2 http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4151

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
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1.Contexto

• Assim, é importante calcular os custos da reabertura das creches 

e pré-escolas públicas brasileiras para dar embasamento aos 

formuladores de políticas públicas acerca dos custos e benefícios 

da reabertura no Brasil

• Três municípios - Manaus, São Paulo e Sobral - disponibilizaram 

dados à nível de escola para toda a rede municipal de Ensino Infantil o 

que permitiu o custo para estas escolas públicas de suas redes 

municipais
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1.Contexto: Este Relatório

Este relatório apresenta:

• Detalhamento da metodologia empregada para os cálculos

• Detalhemento do conjunto de dados levantados para os cálculos

• Resultados dos custos de reabertura das creches e pré-escolas 
públicas do Brasil

• Resultados dos custos de reabertura das creches e pré-escolas 
públicas para os municípios de:

• Manaus (AM)

• São Paulo (SP)

• Sobral (CE)

• Planilha eletrônica inteligente para cálculo dos custos (totais e por 
aluno) e da lista de compras



2.Objetivos do Estudo
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2.Objetivos

1. Calcular os custos da reabertura das creches e pré-escolas 

públicas no Brasil

2. Calcular os custos da reabertura das creches e pré-escola 

nos municípios de Manaus, São Paulo e Sobral. 

3. Elaborar planilha eletrônica inteligente para embasar as 

decisões de formuladores de políticas públicas acerca dos 

a. custos da reabertura das escolas de educação infantil

b. insumos necessários para a reabertura das escolas de 

educação infantil
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3.Protocolo Sanitário e Recomendações

O protocolo de segurança é baseado no Protocolo Sanitário e 

Recomendações Técnicas divulgados pela Fundação 

Maria Cecília Souto Vidigal*. 
As Recomendações Técnicas do Governo do Estado de São Paulo (etapa 

1 e etapa 2) e da Unicef também foram utilizadas para complementar 

premissas**

Protocolo dividido nas seguintes categorias: 

I. Distanciamento

II. Higiene pessoal

III. Limpeza e higienização dos ambientes

IV. Comunicação

V. Monitoramento das condições de saúde

VI. Recursos humanos

* Fontes: FMCSV: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/como-retornar-atividades-educacao-infantil-pandemia-covid-19-recomendacoes-municipios/
** Governo de SP - Etapa 1: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf, 
Governo de SP - Etapa 2: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-2.pdf,
UNICEF: https://www.unicef.org/brazil/media/7516/file/nota-tecnica_protecao-da-crianca-durante-a-pandemia-do-coronavirus.pdf. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-2.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/7516/file/nota-tecnica_protecao-da-crianca-durante-a-pandemia-do-coronavirus.pdf
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i. Não realização de eventos que possam gerar aglomerações

ii. Divisão das escolas em turnos, combinando ensino

presencial e à distância

iii. Distanciamento obrigatório de 1.5 metros, com este

espaço sendo sinalizado no piso

iv. Priorização de atividades realizadas ao ar livre

v. Intervalos e recreios escalonados

I. Distanciamento 

Custos com Distanciamento

✓ Fita adesiva para demarcações em espaços internos

✓ Tinta para demarcação de espaços externos

Protocolo

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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Protocolo
i. Lavagem de mãos utilizando água e sabão, ou higienização utilizando 

álcool em gel 70%, ao entrar e sair da instituição, da biblioteca e das 

refeições; 
a. Também higienizar as mãos ao tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, 

manusear alimentos, lixo ou objetos compartilhados. 

b. Os profissionais devem higienizar as mãos após contato com cada criança, para 

trocar fraldas, preparar ou servir alimentos ou ajudar as crianças no banheiro.

ii. Necessário o uso de máscaras dentro da instituição e no transporte 

escolar, para profissionais e alunos com mais de 2 anos; 

iii. EPIs adicionais para os profissionais que realizam troca de fralda, como 

face shields, luvas descartáveis e aventais;

iv. Copos individuais por pessoa;

v. Mamadeiras, bicos  e chupetas devem ser higienizados após uso, com solução 

de hipoclorito de sódio, assim como chupetas e copos utilizados por bebês.

II. Higiene Pessoal

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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Custos com higiene pessoal

✓ Máscaras de tecido para crianças maiores que 2 anos, 
com troca a cada 2 horas (ou quando úmidas) e 
funcionários¹

✓ Máscaras descartáveis com tripla proteção e EPIs para 
adultos com contato direto com as crianças (professores de 
sala e que trocam fraldas) com troca a cada 2 horas

✓ Custos adicionais com lavagem de mão, sabão líquido (2 
ml por lavagem) e toalhas de papel

✓ Dispenser de álcool em gel exceto em cômodos com pia 
e álcool em gel 70% (3 ml por higienização)

✓ Copos individuais para as crianças² 

✓ Lavagem de mamadeiras, bicos e alimentos com cândida, 
diluída em 4 partes

II. Higiene Pessoal

¹ Duração semestral das máscaras. 
² Duração trimestral

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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Protocolo

i. Higienização dos prédios antes do início e após o término de 

cada turno¹

ii. Higienização de banheiros e vestiários devem ser feitas antes da 

abertura da escola, após o fechamento e no mínimo a cada 2 horas²

iii. Remoção do lixo, no mínimo, três vezes ao dia

iv. Limpeza de brinquedos e todos os objetos de uso comum das 

crianças, antes do início e após o término de cada turno

v. Botões, maçanetas e objetos tocados frequentemente devem ser 

higienizados a cada duas horas

vi. Limpeza de veículos escolares

vii. Evitar o uso de ar-condicionado e ventilador, e caso seja necessário 

utilizar ar-condicionado, manter os filtros e dutos limpos, e realizar 

limpeza e manutenção semanal

III. Limpeza e higienização dos ambientes

¹ Nota Técnica Nº22/2020 da Anvisa;
² Relatório do governo propõe que seja feita a cada 2 horas. 

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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III. Limpeza e higienização dos ambientes

Custos

✓ Higienização de mesas com álcool 70% e pano

✓ Higienização de locais comuns até 2x ao dia, quando pouco tocado 

pelas mãos, e a cada 2 horas, quando muito tocados (exemplo: 

maçanetas). Uso de hipoclorito para áreas molhadas e álcool em áreas 

secas

✓ Higienização de banheiros feita a cada 2 horas

✓ Troca de lixo 3x ao dia

✓ Higienização de veículos escolares utilizando álcool 70% feita pelo 

próprio motorista. Para o cálculo da área a ser limpa em cada município, 

consideramos a proporção de veículos por escolas no município de Sobral 

ponderado pelo número de alunos por escola no município em questão. Os 

veículos utilizados no transporte de crianças são ônibus (área aproximada 

de 43,4 m²), Micro ônibus (área aproximada de 34,8 m²), Van 9 (área 

aproximada de 12 m²) e Van 16 (área aproximada de 19 m²).

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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Protocolo

i. Comunicação entre escolas e famílias sobre o calendário escolar 

com antecedência 

ii. Materiais para divulgação e conscientização das famílias, 

demonstrando a forma correta de fazer a higienização e orientando 

crianças e responsáveis a respeitarem o distanciamento mínimo de 

1.5 metros

iii. Dados de internet para escolas

IV. Comunicação¹

Custos

✓ Comunicação com as famílias: Envio de materiais

impressos, envio de mensagens de texto, ligações

semanalmente

✓ Pacote de dados de internet para escolas sem internet

✓ Cartazes de recomendações e orientações

espalhados pela escola

3.Protocolo Sanitário e Recomendações
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Protocolo

i. Aferição da temperatura corporal na entrada da instituição de

ensino, utilizando termômetro infravermelho a fim de evitar

contato

ii. Reserva de salas exclusivas para isolar pessoas, crianças ou

funcionários, que apresentem quaisquer sintomas da COVID-19 até

que esses possam voltar para casa

iii. Testagem de todas crianças uma vez por mês* (Média de 8 a 12

infecções respiratórias por ano para crianças de 0 a 6 anos)

V. Monitoramento das condições de saúde e testagem

Custos

✓ Termômetro infravermelho: 1 para cada 30 crianças

✓ Teste PCR realizado mensalmente em todas crianças

* Estratégia de testagem é recomendada pela Fiocruz 

(https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/documento_sobre_retorno_as_atividades_escolares_no_brasil_em_vigencia_da_pandemia_covid-

19.pdf). Em alguns cenários o custo de testagem mensal dos alunos foi excluído das contas. 

3.Protocolo Sanitário e Recomendações

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/documento_sobre_retorno_as_atividades_escolares_no_brasil_em_vigencia_da_pandemia_covid-19.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/documento_sobre_retorno_as_atividades_escolares_no_brasil_em_vigencia_da_pandemia_covid-19.pdf
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Protocolo

i. Contratação de novos professores, auxiliares e profissionais da 

limpeza para repor pessoas do grupo de risco ou atender o 

protocolo de limpeza

ii. Contratações ajudam a reduzir o número de crianças por professor, 

diminuindo a dissipação da doença caso um aluno tenha o vírus

VI. Recursos humanos

Custos

✓ Aumento de 20%* no efetivo de professores,

auxiliares e profissionais da limpeza

3.Protocolo Sanitário e Recomendações

* Autorização para contratação temporária de até 20% do total de professores no PL 452/2020 pra o município de São Paulo. Em alguns
cenários a contratação foi excluída das contas.



4.Cenários para a Reabertura 
das Escolas de Educação 

Infantil e Premissas Gerais
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4.Premissas Gerais: Parâmetros Nacionais
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80.356

Escolas de Educação Infantil

6.390.373 

Crianças Matriculadas

1.042.217

Professores de Educação Infantil

Brasil - Total

496.600 

Salas de aula

* Crianças de 1 a 6 anos. Não temos dados sobre a quantidade de matrículas de 13.085 destas escolas.
Fonte: Censo Escolar 2019.

62% 

Internet



4.Premissas Gerais: Parâmetros por Escola
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* Excluindo as crianças com menos de um ano

Médias para o Brasil por escola (Censo Escolar 2019):

• 40 crianças de 1 a 3 anos e 40 crianças de 4 a 6 anos

• 13 professores por turno + 5 auxiliares

• 5 profissionais para troca de fraldas

• 14 outros funcionários da escola (sendo 3 de limpeza)



4. Premissas Gerais: Tamanho das Escolas de 
acordo com o Modelo do Pró-Infância (Tipo C)
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Bloco Administrativo: Inclui sala de professores, administração e almoxarifado.

Dimensão: 76,36m², 6 Cômodos

Bloco de Serviços/Multiuso: Inclui copa, cozinha, despensa, lavanderia, 

sanitários, sala multiuso, etc.

Dimensão: 177,41m², 15 Cômodos

Bloco Pedagógico I: Inclui Creche I e II, Fraldário e Sanitários.

Dimensão: 118,97m², 8 Cômodos

Bloco Pedagógico II: Inclui Creche III, Pré-Escola e Sanitários.

Dimensão: 119,98m², 6 Cômodos

Demais Espaços: Pátio e Parquinho.

Dimensão: 157,76m², 3 Cômodos
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4.Cenários para a Reabertura

Meio período Período Integral Período Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

2 grupos de 
crianças

Cada grupo 
frequenta a 
escola por 2 
horas, todos os 
dias

2 grupos de 
crianças

Cada grupo 
frequenta a 
escola por 4 
horas, dias 
intercalados 

2 grupos de 
crianças

Cada grupo 
frequenta a 
escola por 4 
horas, todos os 
dias. 

2 grupos de 
crianças

Cada grupo 
frequenta a 
escola por 8 
horas, dias 
alternados. 

2 grupos de crianças

Cada grupo 
frequenta a escola 
por 8 horas, 
alternando por 
semana

✓ Vantagem
Criar uma rotina 
para as crianças

x Desvantagem
Maiores custos com 
higienização devido 
à troca dos grupos

Curto período de 
tempo na escola

✓ Vantagem
Maior quantidade de 
horas na escola e 
menor número de 
deslocamentos

x Desvantagem
Falta de rotina, dias 
inteiros longe da 
escola

✓ Vantagem
Criar uma rotina 
para as crianças

x Desvantagem
Maiores custos com 
higienização devido 
à troca dos grupos

Curto período de 
tempo

✓ Vantagem
Maior quantidade de 
horas na escola e 
menor número de 
deslocamentos

x Desvantagem
Falta de rotina, dias 
inteiros longe da 
escola

✓ Vantagem
Manutenção de uma rotina 
escolar e menor número 
de deslocamentos

x Desvantagem
Falta de rotina, semana 
inteira longe da escola

Cinco cenários distintos com relação aos turnos para reabertura



5.Tabelas de Insumos e Preços
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5.Tabelas de Insumos e Preços em Reais

Fonte: Preços medianos obtidos em “Consulta ao Painel de Preços do Ministério da Economia”, “Banco de Preços em Saúde” e Transparência das respectivas prefeituras. A pesquisa considerou os respectivos

estados dos municípios – Manaus (AM), Sobral (CE) e São Paulo (SP), exceto para as cotações salariais onde foi considerado o salário dos funcionários dos respectivos municípios.

* Preços regionais com poucas observações, optou-se pelo uso do preço mediano para o Brasil.

Sites: ttps://paineldeprecos.planejamento.gov.br/,http://bps.saude.gov.br/visao/index.jsf e https://www.gov.br/governodigital/pt-

br/contratacoes/201904ServicosTIPrecoPublicoComunicacaodeDados_Intern.ods

Itens Descrição do material
Preços dos produtos e serviços

BR AM CE SP

Fita adesiva Fita Crepe branca (50 metros) R$ 2,40 R$ 3,87 R$ 2,25 R$ 2,24

Tinta Tinta Acrílica para piso (18 litros) R$ 177,78 R$ 142,86 R$ 117,50 R$ 120,00

Máscaras de tecido
Máscara de tecido (100% algodão) lavável para proteção de boca e 
nariz, reutilizável (unidade)

R$ 1,79 R$ 4,43 R$ 1,57 R$ 4,79

Máscaras descartáveis Máscara cirúrgica descartável em 3 camadas (unidade) R$ 2,29 R$ 5,10 R$ 3,53 R$ 1,82

Sabonete líquido Sabonete líquido (5 litros) R$ 10,28 R$ 15,83 R$ 14,97 R$ 20,57

Toalha de papel Toalhas de papel com duas dobras (1000 folhas) R$ 7,91 R$ 11,57 R$ 9,80 R$ 7,99

Dispenser para toalha de papel Dispenser para toalha de papel (unidade) R$ 49,34 R$ 34,13 R$ 28,03 R$ 22,04

Dispenser para álcool em gel
Dispenser para álcool em gel com capacidade até 1,5 litro 
(unidade)

R$ 25,00 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00

Álcool em gel 70% Álcool em gel galão (5 litros) R$ 34,90 R$ 7,83 R$ 34,90* R$ 36,85

Óculos de proteção (face shield) Escudo Facial reutilizável (unidade) R$ 7,17 R$ 25,00 R$ 7,00 R$ 8,61

Luvas descartáveis Luvas de latéx descartável (50 pares) R$ 22,24 R$ 22,24* R$ 22,24* R$ 11,80

Avental impermeável 
higienizável

Avental impermeável em PVC branco ou preto (unidade) R$ 19,00 R$ 18,90 R$ 12,59 R$ 8,15

Copos Copo infantil com alças em polipropileno (unidade) R$ 4,74 R$ 3,45 R$ 41,82 R$ 3,56

Hipoclorito de sódio
Hipoclorito de sódio, solução aquosa, concentração teor 1% de 
cloro ativo (1 litro)

R$ 6,00 R$ 6,00* R$ 6,08 R$ 5,90

Sabão Detergente (500 ml) R$ 1,16 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 1,29

Álcool 70% Álcool líquido galão (5 litros) R$ 50,00 R$ 41,67 R$ 38,00 R$ 35,75

Sacos de lixo Sacos de lixo 100 litros (100 unidades) R$ 21,86 R$ 11,56 R$ 11,19 R$ 23,39

Comunicação com as famílias Envio de SMSs, ligações e material impresso (unidade) R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15

Comunicação na escola Cartazes espalhados nos cômodos em papel A4 (impressão) R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,68

Dados de internet para escolas 
(pacote)

Dados de internet para escolas (Por professor ou estudante) R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00

Testagem a cada mês (22 dias) Teste PCR (unidade) R$ 57,26 R$ 53,33 R$ 55,37 R$ 56,60

Termômetro infravermelho Termômetro digital infravermelho com mira laser (unidade) R$ 224,97 R$ 235,17 R$ 139,84 R$ 198,00

Professores Salário de professor de Educação Infantil (mensal) R$ 3.350,38 R$ 6.524,92 R$ 5.144,89 R$ 5.330,15

Auxiliares de professor Salário de auxiliar de professor de Educação Infantil (mensal) R$ 1.984,48 R$ 8.195,40 R$ 833,67 R$ 2.438,84

Funcionários para limpeza Salário de funcionário de limpeza (mensal) R$ 1.884,00 R$ 2.612,48 R$ 1.780,38 R$ 1.884,00



6.Custos da Reabertura para 
as Escolas Públicas Brasileiras

31



32

6.Custos da Reabertura: Ressalvas

Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e 
infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio 
da FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de:

- Premissas acerca das quantidades de material/insumos;

- Falta de representatividade dos preços para determinadas 
escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos)

- Preços podem variar dependendo de economia de escala na 
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes)

Ilustração da variação de preços do Álcool 

Etílico* entre os estados considerando o preço 

mediano do material em cada estado, 

corroborando a hipótese de variação dos custos 

dos materiais entre as escolas (fonte da figura: 

Painel de preços do Ministério da Economia).

* Apenas álcool etílico contendo 1 litro foi considerado na pesquisa



6.Custos da Reabertura no Brasil: Parâmetros por 
escola
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Custo foi calculado para:

• Cada cenário proposto

• 60 dias letivos (finalização do 2º semestre de 2020)

• Custos totais e por criança

• Custos por categoria de despesa

No Apêndice, os custos são apresentados por:

• 200 dias letivos (considerando o ano letivo de 2021)

• 60 dias letivos excluindo custos com testagem e com 

contratação de pessoal
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6.Custos da Reabertura por Criança e Cenário

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custo por criança para reabertura das creches e escolas públicas por cenário 
(60 e 200 dias letivos, R$/criança)

Proposta A - 2 horas Proposta B - 4 horas Proposta C - 4 horas Proposta D - 8 horas Proposta E - 8 horas

60 dias letivos 925,14 858,91 1.037,83 975,59 975,59

200 dias letivos 3.030,72 2.794,43 3.400,72 3.172,95 3.172,95

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

 3.000,00

 3.500,00

60 dias letivos 200 dias letivos
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6.Custos da Reabertura: por Categoria

Cálculos para 60 dias letivos com dados da pesquisa e do Censo Escolar de 2019

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio
da FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de
representatividade dos preços para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar
dependendo de economia de escala na aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).
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Meio período Período Integral

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais

R$ 74.011

Custo por aluno

R$ 925

Custos variáveis

R$ 70.101

 Custos fixos  

R$ 3.910

Custos Totais

R$ 68.713

Custo por aluno

R$ 859

Custos variáveis

R$ 64.971

 Custos fixos  

R$ 3.742

Custos Totais

R$ 83.027

Custo por aluno

R$ 1.038

Custos variáveis

R$ 78.805

 Custos fixos  

R$ 4.222

Custos Totais

R$ 78.048

Custo por aluno

R$ 976

Custos variáveis

R$ 73.963

 Custos fixos  

R$ 4.085

Custos Totais

R$ 78.048

Custo por aluno

R$ 976

Custos variáveis

R$ 73.963

 Custos fixos  

R$ 4.085

R$ 5.947 bilhões

                          Brasil

                          Custos Totais 

R$ 6.672 bilhões

                         Custos Totais 

                        Brasil

R$ 5.521 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

R$ 6.272 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

R$ 6.272 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

6.Custos totais da reabertura (60 dias):
Totais e por Escola

Período Integral 
Intercalado
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Os cálculos consideram os números médios com 
base no Censo Escolar de 2019, como número de 
alunos, presença de cômodos na escola, 
quantidade de professores e funcionário, presença 
de internet no local e ensino. Os custos referem-se 
a 60 dias letivos. Custos de internet foram 
estimados pelo “Todos pela educação. 
Considerando 80356 escolas, com número médio 
de 80 matrículas por escola.
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos Recursos Humanos (VI)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 328 R$ 8.608

Lavagem de mãos e álcool

R$ 1.911

       Testagem 

R$ 13.742 R$ 1.208

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 859 R$ 1.509

    Contratação de profissionais

R$ 32.341

Equipamentos 

profissionais de limpeza e 

alimentação

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal

Custos com contratação de 

pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Material para higienizar mesas

R$ 1.800

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹

R$ 1.171

Material para higienizar

brinquedos em geral

R$ 1.786

 Material para higienizar

 veículos

R$ 2.177

Custos com Limpeza

Custos Totais

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 64.971 / R$ 3.742

R$ 68.713

R$ 859
Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 33.488 / R$ 2.883

Custos Totais sem RH2

R$ 36.371

R$ 455

bilhão

bilhão

bilhão

Custos sem RH² - Brasil

Custos totais sem testagem - 

Brasil

R$ 1.818

Custos Totais - Brasil

R$ 5.521

R$ 2.923

Comunicação com as famílias

R$ 432

Comunicação dentro das

escolas

R$ 68

Dados de internet para

professores ou estudantes 

R$ 195

Custos com Comunicação

6.Custos da reabertura por escola (60 dias): 
Proposta B (4 horas, intercalados)
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 328 R$ 13.988

Lavagem de mãos e álcool

R$ 2.493

       Testagem 

R$ 13.742 R$ 2.279

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 859 R$ 2.791

    Contratação de profissionais

R$ 32.341

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal

Custos com contratação de 

pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

 Material para higienizar locais 

Material para higienizar mesas

R$ 1.800

comuns e banheiros¹

R$ 1.616

Material para higienizar

brinquedos em geral

R$ 1.786

 Material para higienizar

 veículos

R$ 2.177

Custos com Limpeza

Custos Totais

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 73.963 / R$ 4.085

R$ 78.048

R$ 976

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 42.480 / R$ 3.226

Custos Totais sem RH2

R$ 45.706

R$ 571

bilhão

bilhão

bilhãoR$ 2.569

Custos sem RH² - Brasil

R$ 3.673

Custos totais sem testagem - 

Brasil

Custos Totais - Brasil

R$ 6.272

Comunicação dentro das

Comunicação com as famílias

R$ 432

escolas

R$ 68

Dados de internet para

professores ou estudantes 

R$ 195

Custos com Comunicação

6.Custos da reabertura por escola (60 dias): 
Proposta D e E (8 horas/Turno, alternando dias ou semanas)

Os cálculos consideram os números médios com 
base no Censo Escolar de 2019, como número de 
alunos, presença de cômodos na escola, 
quantidade de professores e funcionário, presença 
de internet no local e ensino. Os custos referem-se 
a 60 dias letivos. Custos de internet foram 
estimados pelo “Todos pela educação. 
Considerando 80356 escolas, com número médio 
de 80 matrículas por escola.
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos Recursos Humanos (VI)
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da
FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de
representatividade dos preços para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar
dependendo de economia de escala na aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custo mensal por criança, considerando 22, 60 e 200 dias 
letivos (R$/criança ao mês)

Com contratação de pessoal                                     Sem contratação de pessoal   

Custo adicional com testagem de R$ 57,26 por criança ao mês

6. Custos mensais da reabertura: 
Desconsiderando despesas com testagem



6. Custos da reabertura: 
Comparação com custo geral da reabertura nos Estados Unidos*
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Custos com monitoramento e procedimentos de limpeza e desinfecção: Inclui

material para higienização das mãos, termômetro infravermelho, oxímetro,

desinfetantes e outros possíveis custos de limpeza.

Custos Totais
R$ 95,623

Custo por aluno
R$ 1,017

Custos variáveis / Custos 
fixos¹

R$ 76,096 / R$ 19,526

Custo 

U$116.950

Custos com contratação de pessoal e implementação de protocolos: Inclui custos

com contratação de profissionais de limpeza, enfermeiros, entre outros.

Custo 

U$1.232.000

Custos com equipamentos de proteção individual (EPIs): Inclui custos com luvas

para os profissionais e máscaras para os profissionais e alunos.

Custo 

U$194.045

Transporte e cuidados com as crianças: Máquinas e equipamentos para limpeza dos

ônibus.

Custo 

U$235.144

Custo de Reabertura em um 

distrito médio 

U$1.778.139

* Estudo realizado pela Association of School Business Officials. O estudo estima algumas das despesas que os distritos escolares podem incorrer
em resposta à pandemia COVID-19 e como eles planejam reabrir para o ano letivo de 2020–2021. Esses cálculos assumem as estatísticas
médias de um distrito escolar com 3.659 alunos, 8 prédios escolares, 183 salas de aula, 329 funcionários e 40 ônibus escolares (transportando
a 25% da capacidade, ou 915 alunos, para cumprir as diretrizes de distanciamento social recomendadas). Disponível em:
https://www.asbointl.org/asbo/media/documents/Resources/covid/COVID-19-Costs-to-Reopen-Schools.pdf

Os custos se assemelham às Propostas D e E calculadas aqui.

Custo de Reabertura

U$486/aluno



7.Custos da Reabertura: 
Estudo de Casos para Escolas 
Municipais
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7.Custos da Reabertura dos Municípios: Parâmetros
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195

Escolas de Educação 

Infantil7

37.048 

Crianças Matriculados

2.000 

Professores de 

Educação Infantil

943

Escolas de Educação 

Infantil7

270.910

Crianças Matriculados

22.531

Professores de 

Educação Infantil

42

Escolas de Educação 

Infantil7

9.822

Crianças Matriculados

468

Professores de 

Educação Infantil

São Paulo SobralManaus

1.800 

Salas de aula

6.215

Salas de aula

509

Salas de aulas

* Excluindo as crianças com menos de um ano

97% 

Internet

100%

Internet

98%

Internet



7.Custos da Reabertura para 
as Escolas Municipais de:

a. Manaus (AM)
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Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 117.438 R$ 111.049 R$ 136.229 R$ 131.214 R$ 131.214

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 618 R$ 584 R$ 717 R$ 691 R$ 691

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 109.216 R$ 102.813 R$ 126.936 R$ 121.219 R$ 121.219

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 8.222 R$ 8.235 R$ 9.293 R$ 9.995 R$ 9.995

Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 22.900.343 R$ 21.654.531 R$ 26.564.645 R$ 25.586.826 R$ 25.586.826

7a.Custos Totais da Reabertura: 
60 dias letivos para o Município de Manaus
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem comunicação, RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 177 R$ 24.926

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 1.645

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 30.395 R$ 608

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.626 R$ 4.358

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 111.049 R$ 73.092 R$ 21.654.531

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 584 R$ 385 R$ 14.253.009

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 102814/ R$ 8236 R$ 64857/ R$ 8236 R$ 8.325.960

R$ 37.957

R$ 4.291

comuns e banheiros¹

R$ 979

Material para higienizar brinquedo em 

geral

 Material para higienizar

Material para higienizar mesas

R$ 58

 Material para higienizar locais 

 veículos

R$ 1.026

R$ 1.489

R$ 1.500

R$ 15

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 195 escolas, com número médio de 190 matrículas
por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem, comunicação e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

7a.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta B (4 h, intercalados), Município de Manaus



46

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 177 R$ 40.191

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 2.225

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 30.395 R$ 745

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.626 R$ 8.286

Custos Totais - Escola    Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 131.214 R$ 93.258 R$ 25.586.826

Custo por aluno      Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 691 R$ 491 R$ 18.185.304

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 121220/ R$ 9996 R$ 83263/ R$ 9996 R$ 12.258.255

R$ 37.957

comuns e banheiros¹ R$ 58

Material para higienizar mesas

R$ 1.500 R$ 1.026

 Material para higienizar locais 

R$ 1.234

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 15R$ 1.489

 Material para higienizar

 veículos

R$ 4.291

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

7a.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta D e E (8 h, intercalados), Município de Manaus

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 195 escolas, com número médio de 190 matrículas
por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem, comunicação e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)



7.Custos da Reabertura para 
as Escolas Municipais de:

b. São Paulo (SP)
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Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 120.728 R$ 113.692 R$ 156.769 R$ 151.826 R$ 151.826

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 420 R$ 396 R$ 546 R$ 528 R$ 528

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 108.905 R$ 101.284 R$ 143.116 R$ 136.514 R$ 136.514

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 11.822 R$ 12.409 R$ 13.653 R$ 15.312 R$ 15.312

São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 113.846.233 R$ 107.211.942 R$ 147.833.047 R$ 143.172.074 R$ 143.172.074

7b.Custos Totais da Reabertura: 
60 dias letivos para o Município de São Paulo
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 271 R$ 18.007

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 3.884

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 48.781 R$ 2.292

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.120 R$ 7.047

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 113.692 R$ 93.936 R$ 107.211.942

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 396 R$ 327 R$ 88.582.078

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 101284/ R$ 12409 R$ 81528/ R$ 12409 R$ 42.581.454

R$ 19.756

 veículos

R$ 5.567

comuns e banheiros¹

R$ 1.766

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 15

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

 Material para higienizar

R$ 1.551

R$ 1.277

R$ 1.287

Material para higienizar mesas

R$ 87

 Material para higienizar locais 

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 943 escolas, com número médio de 287 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

7b.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta B (4 h, intercalados), Município de S. Paulo
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 943 escolas, com número médio de 287 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem, comunicação e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com comunicação (IV) e Recursos Humanos 
(VI)

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 271 R$ 27.723

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 5.813

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 48.781 R$ 4.332

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.120 R$ 13.409

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 151.826 R$ 114.699 R$ 143.172.074

Custo por aluno Custo por aluno     Custos sem RH²

R$ 528 R$ 399 R$ 108.160.986

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 136514/ R$ 15313 R$ 99387/ R$ 15313 R$ 62.160.362

R$ 37.127

comuns e banheiros¹ R$ 87

Material para higienizar mesas

R$ 1.287

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 1.551

R$ 2.482

 Material para higienizar locais 

R$ 15

 veículos

R$ 5.567

R$ 1.277

 Material para higienizar

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

7b.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta D e E (8 h, intercalados), Município de S. Paulo



7.Custos da Reabertura para 
as Escolas Municipais de:

c. Sobral (CE)
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Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 96.274 R$ 88.558 R$ 123.844 R$ 117.284 R$ 117.284

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 412 R$ 379 R$ 530 R$ 502 R$ 502

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 89.674 R$ 82.496 R$ 116.777 R$ 110.455 R$ 110.455

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 6.600 R$ 6.061 R$ 7.068 R$ 6.829 R$ 6.829

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 4.043.492 R$ 3.719.418 R$ 5.201.464 R$ 4.925.915 R$ 4.925.915

7c.Custos Totais da Reabertura: 
60 dias letivos para o Município de Sobral
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 310 R$ 15.530

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 3.482

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 38.848 R$ 3.330

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.199 R$ 6.007

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 88.558 R$ 79.492 R$ 3.719.418

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 379 R$ 340 R$ 3.338.648

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 82497/ R$ 6062 R$ 73431/ R$ 6062 R$ 1.707.023

R$ 9.066

R$ 1.368 R$ 1.263

R$ 4.855

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹ R$ 108

R$ 1.823

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 1.358 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

Material para higienizar mesas

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 42 escolas, com número médio de 233 matrículas por
escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

7c.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta B (4 h, intercalados), Município de Sobral
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 42 escolas, com número médio de 233 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com e Recursos Humanos (VI)

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 310 R$ 25.294

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 4.893

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 38.848 R$ 6.457

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.199 R$ 11.283

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 117.284 R$ 99.568 R$ 4.925.915

Custo por aluno      Custo por aluno     Custos sem RH²

R$ 502 R$ 426 R$ 4.181.840

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 110455/ R$ 6830 R$ 92739/ R$ 6830 R$ 2.550.215

R$ 17.716

R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

R$ 4.855

R$ 2.322

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 1.358

comuns e banheiros¹ R$ 108

Material para higienizar mesas

R$ 1.368 R$ 1.263

 Material para higienizar locais 

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

7c.Custos da Reabertura por Escola (60 dias): 
Proposta D e E (8 h, intercalados), Município de Sobral



7.Custos da Reabertura para 
as Escolas Municipais:

d. Dimensionamento
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Cálculos para um 60 dias letivos (excluindo gastos com contratação de pessoal, RH,), considerando as 

propostas D e E

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i)
premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem
variar dependendo de economia de escala na aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).
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Sobral Manaus São Paulo

I - Distanciamento II - Higiene Pessoal

III - Limpeza de Ambientes e Materiais V - Monitoramento das condições de saúde e testagem

7d. Custos por categoria
(exceto gastos com Recursos Humanos)



7d. Custos da Reabertura dos Municípios: 
Comparação
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189 Crianças/escola

10 Professores/escola

287 Crianças/escola

24 professores/escola

233 Crianças/escola

11 professores/escola

São Paulo SobralManaus

9 salas de aula/escola 6,6 salas de aula/escola 12 salas de aula/escola

R$ 584/criança

R$ 385/criança*

R$ 690/criança

R$ 491/criança*

R$ 395/criança

R$ 327/criança*

R$ 528/criança

R$ 399/criança*

R$ 378/criança

R$ 340/criança*

R$ 501/criança

R$ 426/criança*

Proposta B
(60 dias)

Propostas D/E
(60 dias)

* Exclui gastos com RH.
Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i)
premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem
variar dependendo de economia de escala na aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).



8.Considerações Finais
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8.Considerações Finais

Considerando as propostas B e D (ou E):

59

Custos da 
reabertura

Custos 
incluídos

Proposta B    
(4 horas)

Propostas D/E 
(8 horas)

Retomar o semestre 
em 2020

(60 dias letivos)

Total R$ 5,5 bilhões R$ 6,2 bilhões

Sem testagem R$ 4,4 bilhões R$ 5,2 bilhões

Sem contratação 
de pessoal

R$ 1,8 bilhões R$ 2,6 bilhões

Ano letivo de 2021 
(200 dias letivos)

Total R$ 17,9 bilhões R$ 20,4 bilhões

Sem testagem R$ 14,2 bilhões R$ 16,7 bilhões

Sem contratação 
de pessoal

R$ 5,6 bilhões R$ 8,1 bilhões



8.Considerações Finais

• A União gastou aproximadamente R$ 94,47 bilhões em 
educação em 20195

• O governo (federal, estados e municípios) gastou R$ 40,4
bilhões em educação infantil em 20191,2

• Considerando as propostas B e D (ou E), os custos anuais 
com a reabertura representam:

• Máximo: 44,3% (Proposta B) e 50,5% (Propostas D 
e E) de todos os gastos públicos em educação infantil 
em 2019

• Mínimo: 13,9% (Proposta B) e 19,9% (Propostas D e 
E) de todos os gastos públicos em educação infantil em 
2019

60

1 Todos os níveis. Dados da CGU. Disponíveis em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/

2, Dados do SIOPE. Disponíveis em http://portal.inep.gov.br/siope.

http://www.portaltransparencia.gov.br/


8.Considerações Finais

Sobre o custo de reabertura para as creches e pré-escolas:

• Considera-se um protocolo sanitário que protege a volta 
segura das crianças para as creches e pré-escolas

• Despesas mais relevantes: 1) contratação de pessoal; 2) 
materiais descartáveis; e 3) álcool 70%

• O estudo de caso mostra que há economias de escala 
importantes em escolas com mais crianças do que a média 
aqui considerada

• O estudo de caso mostra que há economias de custo com o 
acesso a materiais e serviços menos custosos em alguns 
municípios

• A planilha eletrônica permite uma simulação mais acurada 
para os custos e a necessidade de insumos de cada escola ou 
conjunto de escolas
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Apêndices Técnicos
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Apêndice A

Detalhamento Técnico das 
Premissas
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Cenários Propostos

Distanciamento

i. Fita adesiva para demarcação de áreas internas, com
depreciação de dois meses;

ii. Tinta para demarcação de áreas externa, com depreciação de
seis meses;

iii. Áreas a serem demarcadas calculadas a partir do modelo de
escola proposto no projeto tipo C do programa Pró-Infância.

Higiene Pessoal

i. Máscaras de tecido para crianças e funcionários, exceto
professores de creche;

ii. Máscaras cirúrgicas descartáveis para professores de creche;

iii. Troca de máscara a cada duas horas, incluindo máscara para
deslocamento até a escola (ida e volta) e uma máscara extra.
Duração de seis meses de cada máscara;
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Cenários Propostos

Higiene Pessoal 

iv. Lavagem de mãos utilizando sabonete líquido (2ml por
lavagem). Uma lavagem a cada ida ao banheiro (1 ida ao
banheiro a cada 2 horas), duas lavagens por refeição e uma
lavagem após entrar e antes de sair da escola;

v. Toalhas de papel (duas unidades por lavagem de mãos);

vi. Dispenser para toalha de papel (somente banheiros e
cozinhas);

vii. Dispenser para álcool em gel (todos os cômodos, exceto
banheiros e cozinhas);

viii. Álcool em gel para higienização das mãos (3ml por utilização).
Mesma quantidade de lavagens de mãos;

ix. Copos infantis individuais, com duração de 3 meses;

x. Higienização de mamadeiras e bicos, utilizando hipoclorito de
sódio.

65



Cenários Propostos

Limpeza e Higienização dos ambientes

i. Higienização de mesas e superfícies utilizando álcool 70%.
Uma limpeza antes e depois de cada turno (utilizando
quantidade e dimensões de mesas e superfícies em escolas do
tipo C do Projeto Pró-Infância) ;

ii. Higienização de ambientes comuns duas vezes por dia,
utilizando hipoclorito de sódio (utilizando metragem e
dimensões das escolas tipo C do Projeto Pró-Infância);

iii. Botões, maçanetas e outros itens frequentemente tocados
devem limpos com maior frequência, utilizando álcool 70%;

iv. Higienização de veículos escolares utilizando álcool 70% feita
pelo próprio motorista (considerando ônibus escolares com 29
lugares, classificados pelo MEC como pequeno);

v. Higienização de banheiros com maior frequência, considerando
uma limpeza a cada 2 horas;
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Cenários Propostos

Limpeza e Higienização dos ambientes

vi. Troca de saco de lixo em todos os banheiros ao menos 3 vezes
por dia;

vii. Higienização de brinquedos em geral a cada turno, utilizando
álcool 70%;

Comunicação

i. Custos de comunicação com as famílias, levando em conta
ligações, materiais impressos, conversas online, etc;
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Cenários Propostos

Monitoramento

i. Termômetros infravermelho (sem contato), com duração de
seis meses e equipamento reserva. Necessidade de um para
cada 30 alunos;

ii. Sala para isolamento de sintomáticos, considerando infecção
por doenças respiratórias que causem sintomas similares. Não
gera custo, pois considera-se que as escolas estão operando
abaixo de sua capacidade máxima, e dispõem de salas
disponíveis;

iii. Testagem do tipo PCR para todos os alunos uma vez por mês.
Consideramos que crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos
tem entre 8 e 12 infecções respiratórias por ano.
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Cenários Propostos

Recursos Humanos

i. Contratações adicionais de professores, profissionais de
alimentação e limpeza;

ii. Aumento de até 20% no efetivo de funcionários da escola,
seguindo o limite proposto no PL 452/2020 para o município de
São Paulo.
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Parâmetros – Pró-Infância (Tipo C)
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Bloco Administrativo: Inclui sala de professores, administração e almoxarifado.

Dimensão: 76,36m², 6 Cômodos

Bloco de Serviços/Multiuso: Inclui copa, cozinha, despensa, lavanderia, 

sanitários, sala multiuso, etc.

Dimensão: 177,41m², 15 Cômodos

Bloco Pedagógico I: Inclui Creche I e II, Fraldário e Sanitários.

Dimensão: 118,97m², 8 Cômodos

Bloco Pedagógico II: Inclui Creche III, Pré-Escola e Sanitários.

Dimensão: 119,98m², 6 Cômodos

Demais Espaços: Pátio e Parquinho.

Dimensão: 157,76m², 3 Cômodos



Apêndice B

Custos da Reabertura das 
Creches e Pré-escolas Públicas 
no Brasil 

(exceto gastos RH, testagem e 
comunicação)
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Custos por categoria e cenário
(exceto gastos com comunicação e Recursos Humanos)

Cálculos para 60 dias letivos com dados da pesquisa e do Censo Escolar de 2019 

(excluindo gastos com Recursos Humanos)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio
da FMCSV. Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de
representatividade dos preços para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar
dependendo de economia de escala na aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).
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Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais

R$ 41.670

Custo por aluno

R$ 521

Custos variáveis

R$ 38.619

 Custos fixos  

R$ 3.051

Custos Totais

R$ 36.371

Custo por aluno

R$ 455

Custos variáveis

R$ 33.488

 Custos fixos  

R$ 2.883

Custos Totais

R$ 50.685

Custo por aluno

R$ 634

Custos variáveis

R$ 47.322

 Custos fixos  

R$ 3.363

Custos Totais

R$ 45.706

Custo por aluno

R$ 571

Custos variáveis

R$ 42.480

 Custos fixos  

R$ 3.226

Custos Totais

R$ 45.706

Custo por aluno

R$ 571

Custos variáveis

R$ 42.480

 Custos fixos  

R$ 3.226

R$ 3.348 bilhões

R$ 2.244 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

                        Brasil

                          Custos Totais                                        

                         Sem Testagem*

R$ 2.923 bilhões

R$ 1.818 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

                        Brasil

                          Custos Totais                                        

                         Sem Testagem*

R$ 4.073 bilhões

R$ 2.969 bilhões

                        Brasil

                         Custos Totais 

                        Brasil

                          Custos Totais                                        

                         Sem Testagem*

R$ 3.673 bilhões

R$ 2.569 bilhões

                        Brasil

                          Custos Totais                                        

                         Sem Testagem*

                        Brasil

                         Custos Totais 

R$ 3.673 bilhões

R$ 2.569 bilhões

                        Brasil

                          Custos Totais                                        

                         Sem Testagem*

                        Brasil

                         Custos Totais 

Custos totais por proposta – 60 dias
(exclui RH e testagem)
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Os cálculos consideram os números médios com base no Censo Escolar de 2019, como número de
alunos, presença de cômodos na escola, quantidade de professores e funcionário, presença de
internet no local e ensino. Os custos referem-se a um mês letivo – 22 dias.
*Custos exclusos os gastos em Comunicação, RH e testagem
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com comunicação (IV) e Recursos Humanos (VI)
³ Considerando 80500 escolas, com número médio de 94 matrículas por escola (Fonte: Censo Escolar 
de 2019)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 64.971 / R$ 3.742

R$ 68.713

R$ 859

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 328 R$ 8.608

Lavagem de mãos e álcool

R$ 1.911

       Testagem 

R$ 13.742 R$ 1.208

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 859 R$ 1.509

    Contratação de profissionais

R$ 32.341

Equipamentos 

profissionais de limpeza e 

alimentação

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal

Custos com contratação de 

pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

comuns e banheiros¹  veículos

R$ 1.171 R$ 2.177

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.800  brinquedos em geral

R$ 1.786

Custos com Limpeza

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 33.488 / R$ 2.883

R$ 36.371

R$ 455

Custos Totais sem RH2
bilhão

bilhão

bilhão

Custos Totais - Brasil

R$ 5.521

R$ 1.818

Custos totais sem testagem - 

Brasil

Custos sem RH² - Brasil

R$ 2.923

Custos por escola: Proposta B  
(4 horas, intercalados)
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Os cálculos consideram os números médios com base no Censo Escolar de 2019, como número de
alunos, presença de cômodos na escola, quantidade de professores e funcionário, presença de
internet no local e ensino. Os custos referem-se a um mês letivo – 22 dias.
*Custos exclusos os gastos em Comunicação, RH e testagem
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com comunicação (IV) e Recursos Humanos (VI)
³ Considerando 80500 escolas, com número médio de 94 matrículas por escola (Fonte: Censo Escolar 
de 2019)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

comuns e banheiros¹  veículos

R$ 1.616 R$ 2.177

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.800  brinquedos em geral

R$ 1.786

Custos com Limpeza

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 328 R$ 13.988

Lavagem de mãos e álcool

R$ 2.493

       Testagem 

R$ 13.742 R$ 2.279

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 859 R$ 2.791

    Contratação de profissionais

R$ 32.341

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal

Custos com contratação de 

pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos Totais

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

R$ 73.963 / R$ 4.085

R$ 78.048

R$ 976

R$ 42.480 / R$ 3.226

Custos por aluno

Custos variáveis / Custos fixos1

Custos Totais sem RH2

R$ 45.706

R$ 571

bilhão

bilhão

bilhãoR$ 2.569

Custos sem RH² - Brasil

R$ 3.673

Custos totais sem testagem - 

Brasil

Custos Totais - Brasil

R$ 6.272

Custos por escola: Proposta D e E
(8 horas/Turno, alternando dias ou semanas)



Apêndice C

Custos Anuais da Reabertura 
das Creches e Pré-escolas 
Públicas no Brasil
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Custos totais anuais por proposta
(inclui RH e testagem)

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais

R$ 242.458

Custo por aluno

R$ 3.031

Custos variáveis

R$ 233.601

 Custos fixos  

R$ 8.856

Custos Totais

R$ 223.554

Custo por aluno

R$ 2.794

Custos variáveis

R$ 216.534

 Custos fixos  

R$ 7.020

Custos Totais

R$ 272.057

Custo por aluno

R$ 3.401

Custos variáveis

R$ 262.578

 Custos fixos  

R$ 9.480

Custos Totais

R$ 253.836

Custo por aluno

R$ 3.173

Custos variáveis

R$ 246.473

 Custos fixos  

R$ 7.363

Custos Totais

R$ 253.836

Custo por aluno

R$ 3.173

Custos variáveis

R$ 246.473

 Custos fixos  

R$ 7.363

R$ 19.483 bilhões

R$ 10.820 bilhões

R$ 7.139 bilhões

                          Custos sem

                           Testagem

                          Custos sem RH 

                          Brasil

                          Custos Totais 

R$ 17.964 bilhões

R$ 9.301 bilhões

R$ 5.620 bilhões

                          Custos sem

                           Testagem

                          Custos sem RH 

                          Brasil

                          Custos Totais 

R$ 21.861 bilhões

R$ 13.199 bilhões

R$ 9.518 bilhões

                          Custos sem

                           Testagem

                          Custos sem RH 

                          Brasil

                          Custos Totais 

R$ 20.397 bilhões

R$ 11.734 bilhões

R$ 8.054 bilhões

                          Custos sem

                           Testagem

                          Custos sem RH 

                          Brasil

                          Custos Totais 

R$ 20.397 bilhões

R$ 11.734 bilhões

R$ 8.054 bilhões

                          Custos sem

                           Testagem

                          Custos sem RH 

                          Brasil

                          Custos Totais 



Apêndice D

Gastos públicos com educação 
infantil
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Gastos Públicos com Educação

Tipo de gasto Valor em R$

Todos os níveis (União) R$ 94,4 bilhões

Educação Infantil (todas as esferas) R$ 40,4 bilhões

Educação Infantil (Municípios) R$ 39,8 bilhões

Educação Infantil (Estados) R$ 538 milhões
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Fonte: Dados da CGU. Disponíveis em http://www.portaltransparencia.gov.br/

http://www.portaltransparencia.gov.br/


Apêndice E

Custos da Reabertura das 
Creches e Pré-escolas Públicas 
de Municípios Selecionados

(exceto gastos com RH e testagem)
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Custos totais por proposta (60 dias) – Manaus
(exceto gastos com RH e testagem)

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 79.481 R$ 73.092 R$ 98.272 R$ 93.258 R$ 93.258

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 418 R$ 385 R$ 517 R$ 491 R$ 491

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 71.259 R$ 64.857 R$ 88.979 R$ 83.263 R$ 83.263

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 8.222 R$ 8.235 R$ 9.293 R$ 9.995 R$ 9.995

Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 15.498.821 R$ 14.253.009 R$ 19.163.124 R$ 18.185.304 R$ 18.185.304

Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

R$ 9.571.772 R$ 8.325.960 R$ 13.236.075 R$ 12.258.255 R$ 12.258.255
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Custos por escola (60 dias): Proposta B - Manaus
(4 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 195 escolas,
com número médio de 190 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 177 R$ 25.739

Lavagem de mãos e álcool

R$ 5.565

  Testagem R$ 608

  R$ 30396                  

Termômetros

Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.626 R$ 4.358

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 111.049 R$ 73.092 R$ 21.654.531

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 584 R$ 385 R$ 14.253.009

    Contratação de profissionais Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

R$ 37.957 R$ 102814/ R$ 8236 R$ 64857/ R$ 8236 R$ 8.325.960

 Material para higienizar

R$ 979

comuns e banheiros¹  veículos

R$ 4.291

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.500  brinquedos em geral

R$ 1.489

 Material para higienizar locais 

Custos com distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem
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Custos por escola (60 dias): Proposta D e E - Manaus
(8 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 177 R$ 40.191

Lavagem de mãos e álcool

R$ 2.225

       Testagem 

R$ 30.395 R$ 745

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.626 R$ 8.286

Custos Totais - Escola    Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 131.214 R$ 93.258 R$ 25.586.826

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 691 R$ 491 R$ 18.185.304

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 121220/ R$ 9996 R$ 83263/ R$ 9996 R$ 12.258.255

R$ 37.957

comuns e banheiros¹  veículos

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.500  brinquedos em geral

R$ 1.489

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

R$ 1.234 R$ 4.291

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

Custos com distanciamento Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 195 escolas,
com número médio de 190 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos totais por proposta (60 dias) – São Paulo
(exceto gastos com RH e testagem)

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem comunicação, RH e testagem

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 100.972 R$ 93.936 R$ 119.642 R$ 114.699 R$ 114.699

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 351 R$ 327 R$ 416 R$ 399 R$ 399

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 89.149 R$ 81.528 R$ 105.989 R$ 99.387 R$ 99.387

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 11.822 R$ 12.409 R$ 13.653 R$ 15.312 R$ 15.312

São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 95.216.369 R$ 88.582.078 R$ 112.821.959 R$ 108.160.986 R$ 108.160.986

São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

R$ 49.215.745 R$ 42.581.454 R$ 66.821.335 R$ 62.160.362 R$ 62.160.362
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Custos por escola (60 dias): Proposta B- São Paulo
(4 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 943 escolas,
com número médio de 287 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 271 R$ 32.966

Lavagem de mãos e álcool

R$ 21.574

  Testagem R$ 2.292

  R$ 48782                  

Termômetros

Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.120 R$ 7.047

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 113.692 R$ 93.936 R$ 107.211.942

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 396 R$ 327 R$ 88.582.078

    Contratação de profissionais Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

R$ 37.127 R$ 101284/ R$ 12409 R$ 81528/ R$ 12409 R$ 42.581.454

de limpeza e alimentação

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.287  brinquedos em geral

R$ 1.277

Equipamentos profissionais 

R$ 1.766

comuns e banheiros¹  veículos

R$ 5.567

Custos com distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 271 R$ 27.723

Lavagem de mãos e álcool

R$ 5.813

       Testagem 

R$ 48.781 R$ 4.332

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.120 R$ 13.409

Custos Totais - Escola    Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 151.826 R$ 114.699 R$ 143.172.074

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 528 R$ 399 R$ 108.160.986

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 136514/ R$ 15313 R$ 99387/ R$ 15313 R$ 62.160.362

R$ 37.127

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.287  brinquedos em geral

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

R$ 1.277

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

R$ 2.482 R$ 5.567

comuns e banheiros¹  veículos

Custos com distanciamento Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos por escola (60 dias): Proposta D e E – São Paulo
(8 horas, intercalados)

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 943 escolas,
com número médio de 287 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos totais por proposta (60 dias) – Sobral
(exceto gastos com RH e testagem)

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.

Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem comunicação, RH e testagem

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 87.208 R$ 79.492 R$ 106.128 R$ 99.568 R$ 99.568

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 373 R$ 340 R$ 454 R$ 426 R$ 426

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 80.608 R$ 73.430 R$ 99.061 R$ 92.739 R$ 92.739

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 6.600 R$ 6.061 R$ 7.068 R$ 6.829 R$ 6.829

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 3.662.722 R$ 3.338.648 R$ 4.457.389 R$ 4.181.840 R$ 4.181.840

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

Custos Totais 
(sem testagem e Rh)

R$ 2.031.097 R$ 1.707.023 R$ 2.825.764 R$ 2.550.215 R$ 2.550.215
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Custos por escola (60 dias): Proposta B- Sobral

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 42 escolas, com
número médio de 233 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 310 R$ 33.161

Lavagem de mãos e álcool

R$ 18.425

  Testagem R$ 3.330

  R$ 38849                  

Termômetro

s
Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.199 R$ 6.007

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 88.558 R$ 79.492 R$ 3.719.418

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 379 R$ 340 R$ 3.338.648

    Contratação de profissionais Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

R$ 17.716 R$ 82497/ R$ 6062 R$ 73431/ R$ 6062 R$ 1.707.023

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

R$ 1.823 R$ 4.855

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.368  brinquedos em geral

R$ 1.358

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

comuns e banheiros¹  veículos

Custos com 
distanciamento Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem
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Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

Custos por escola (60 dias): Proposta D e E – Sobral
(8 horas, intercalados)

    Tintas e fitas Máscaras

R$ 310 R$ 25.294

Lavagem de mãos e álcool

R$ 4.893

       Testagem 

R$ 38.848 R$ 6.457

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 1.199 R$ 11.283

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 117.284 R$ 99.568 R$ 4.925.915

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 502 R$ 426 R$ 4.181.840

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 110455/ R$ 6830 R$ 92739/ R$ 6830 R$ 2.550.215

R$ 17.716

R$ 2.322 R$ 4.855

Equipamentos profissionais 

de limpeza e alimentação

comuns e banheiros¹  veículos

Material para higienizar mesas Material para higienizar

R$ 1.368  brinquedos em geral

R$ 1.358

 Material para higienizar locais  Material para higienizar

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados enviados pelo município, como número de
alunos, presença de cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário. Considerando 42 escolas, com
número médio de 233 matrículas por escola.
Custos de internet foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com  e Recursos Humanos (VI)
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Custos totais anuais por proposta – Manaus

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 382.947 R$ 355.740 R$ 444.174 R$ 418.863 R$ 418.863

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 2.016 R$ 1.872 R$ 2.338 R$ 2.205 R$ 2.205

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 364.031 R$ 342.701 R$ 423.116 R$ 404.064 R$ 404.064

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 18.916 R$ 13.039 R$ 21.058 R$ 14.799 R$ 14.799

Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 74.674.629 R$ 69.369.325 R$ 86.614.003 R$ 81.678.282 R$ 81.678.282
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Custos anuais por escolas: Proposta B – Manaus
(4 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 354 R$ 72.195

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 4.325

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 101.317 R$ 2.200

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 3.252 R$ 14.383

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 355.740 R$ 229.218 R$ 69.369.325

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 1.872 R$ 1.206 R$ 44.697.585

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 342701/ R$ 13040 R$ 216180/ R$ 13040 R$ 24.940.755

R$ 126.522

Material para higienizar mesas

R$ 5.000 R$ 3.420

R$ 14.303

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹ R$ 192

R$ 3.264

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.962 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 195 escolas, com número médio de 190 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)



93

Custos anuais por escola: Proposta D e E – Manaus
(8 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 354 R$ 118.974

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 6.270

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 101.317 R$ 2.655

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 3.252 R$ 27.478

Custos Totais - Escola    Custos sem RH²  Custos Totais - Manaus

R$ 418.863 R$ 292.341 R$ 81.678.282

Custo por aluno      Custo por aluno    Custos sem RH²

R$ 2.205 R$ 1.539 R$ 57.006.543

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 404064/ R$ 14800 R$ 277543/ R$ 14800 R$ 37.249.713

R$ 126.522

comuns e banheiros¹ R$ 192

Material para higienizar mesas

R$ 5.000 R$ 3.420

 Material para higienizar locais 

R$ 14.303

R$ 4.114

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.962 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 195 escolas, com número médio de 190 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos totais anuais por proposta – São Paulo

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 388.506 R$ 355.411 R$ 506.191 R$ 475.773 R$ 475.773

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 1.352 R$ 1.237 R$ 1.762 R$ 1.656 R$ 1.656

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 362.735 R$ 337.359 R$ 476.759 R$ 454.817 R$ 454.817

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 25.771 R$ 18.053 R$ 29.432 R$ 20.956 R$ 20.956

São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 366.361.607 R$ 335.152.740 R$ 477.338.111 R$ 448.654.142 R$ 448.654.142
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Custos anuais por escola : Proposta B – São Paulo
(4 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem comunicação, RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 464 R$ 41.849

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 11.156

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 162.604 R$ 7.714

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 4.239 R$ 23.262

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 355.411 R$ 289.558 R$ 335.152.740

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 1.237 R$ 1.008 R$ 273.053.195

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 337359/ R$ 18053 R$ 271506/ R$ 18053 R$ 119.717.781

R$ 65.853

R$ 5.171

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹

Material para higienizar mesas

R$ 4.290

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.257 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

R$ 18.555

R$ 289

R$ 5.707

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 943 escolas, com número médio de 287 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos anuais por escola: Proposta D e E – São Paulo
(8 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 464 R$ 67.460

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 17.609

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 162.604 R$ 14.518

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 4.239 R$ 44.467

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - São Paulo

R$ 475.773 R$ 352.015 R$ 448.654.142

Custo por aluno      Custo por aluno     Custos sem RH²

R$ 1.656 R$ 1.225 R$ 331.950.513

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 454817/ R$ 20957 R$ 331060/ R$ 20957 R$ 178.615.099

R$ 123.758

Material para higienizar mesas

R$ 4.290 R$ 5.171

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹ R$ 289

R$ 8.093

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.257 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

R$ 18.555

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 943 escolas, com número médio de 287 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos totais anuais por proposta – Sobral

Meio período Período Integral
Período 
Integral 
Intercalado

Proposta A
2 turnos de 2 horas

Proposta B
1 turno de 4 horas

Proposta C
2 turnos de 4 horas

Proposta D
1 turno de 8 horas

Proposta E
1 turno de 8 horas 

intercalando semanalmente

Custos sem comunicação e 
RH²

R$ 22,177
Custo por aluno

R$ 235
Custos variáveis / Custos 

fixos
R$ 13,369/ R$ 7,807

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais

R$ 314.088 R$ 286.091 R$ 405.390 R$ 380.076 R$ 380.076

Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno Custo por aluno

R$ 1.343 R$ 1.223 R$ 1.733 R$ 1.625 R$ 1.625

Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis Custos variáveis

R$ 298.831 R$ 274.976 R$ 389.198 R$ 368.194 R$ 368.194

 Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos   Custos fixos  

R$ 15.257 R$ 11.115 R$ 16.192 R$ 11.882 R$ 11.882

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral

Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais Custos Totais 

R$ 13.191.681 R$ 12.015.804 R$ 17.026.385 R$ 15.963.197 R$ 15.963.197
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Custos anuais por escola : Proposta B – Sobral
(4 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços estaduais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 620 R$ 47.016

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 9.492

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 129.494 R$ 11.120

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.399 R$ 19.781

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 286.091 R$ 255.871 R$ 12.015.804

Custo por aluno Custo por aluno        Custos sem RH²

R$ 1.223 R$ 1.094 R$ 10.746.570

Custos variáveis / Custos fixos¹ Custos variáveis / Custos fixos      Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 274976/ R$ 11115 R$ 244757/ R$ 11115 R$ 5.307.820

R$ 30.220

R$ 4.560 R$ 4.209

R$ 16.183

 Material para higienizar locais 

comuns e banheiros¹ R$ 359

R$ 6.078

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.525 R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

Material para higienizar mesas

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 42 escolas, com número médio de 233 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)
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Custos anuais por escola : Proposta D e E - Sobral
(8 horas, intercalados)

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes). * Custos sem RH e testagem

    Tintas e fitas Máscaras               Comunicação com as famílias

R$ 620 R$ 77.770

Lavagem de mãos e álcool               Comunicação dentro das escolas

R$ 14.221

       Testagem 

                Dados de internet para               

professores ou estudantes 

R$ 129.494 R$ 21.542

       Termômetros Copos, Lavagem de alimentos e mamadeiras

R$ 2.399 R$ 37.366

Custos Totais - Escola            Custos sem RH²  Custos Totais - Sobral

R$ 380.076 R$ 321.023 R$ 15.963.197

Custo por aluno      Custo por aluno     Custos sem RH²

R$ 1.625 R$ 1.373 R$ 13.482.946

Custos variáveis / Custos fixos¹        Custos variáveis / Custos fixos       Custos Totais – Sem Testagem*

    Contratação de profissionais R$ 368194/ R$ 11883 R$ 309141/ R$ 11883 R$ 8.044.195

R$ 59.054

R$ 15

 Material para higienizar

 veículos

R$ 16.183

R$ 7.739

Equipamentos profissionais de 

limpeza e alimentação

Material para higienizar brinquedo em 

geral

R$ 4.525

comuns e banheiros¹ R$ 359

Material para higienizar mesas

R$ 4.560 R$ 4.209

 Material para higienizar locais 

Custos com 
distanciamento

Custos com Higiene Pessoal Custos com Limpeza

Custos com contratação de 
pessoal

Custos com Monitoramento e 
testagem

Custos com Comunicação

Os cálculos consideram os números médios com base nos dados
enviados pelo município, como número de alunos, presença de
cômodos na escola e quantidade de professores e funcionário.
Considerando 42 escolas, com número médio de 233 matrículas por
escola.
Custos de comunicação foram estimados pelo “Todos pela educação”.

* Custos exclusos os custos com testagem e RH
¹ Considera também troca de lixo 3x ao dia
² Desconsiderando custos com Recursos Humanos (VI)



Comparação anual – Brasil vs Municípios
Proposta B – 4 horas
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Brasil Manaus São Paulo Sobral

Média de 80 
alunos por escola

Média de 190 
alunos por escola

Média de 287 
alunos por escola

Média de 233 
alunos por escola

80.356 Escolas de 
Educação Infantil

195 Escolas de 
Educação Infantil

943 Escolas de 
Educação Infantil

42 Escolas de 
Educação Infantil

Em média 19 
cômodos

Em média 8 
cômodos

Em média 33 
cômodos

Em média 30 
cômodos

Custos por aluno
R$ 2.794

Custos Totais
R$ 17,9 bilhões

Custos por aluno
R$ 1.872

Custos Totais
R$ 69,4 milhões

Custos por aluno
R$ 1.237

Custos Totais
R$ 335,15 milhões

Custos por aluno
R$ 1.223

Custos Totais
R$ 12,02 milhões

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).



Comparação anual – Brasil vs Municípios
Propostas D e E – 8 horas
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Brasil Manaus São Paulo Sobral

Média de 80 
alunos por escola

Média de 190 
alunos por escola

Média de 287 
alunos por escola

Média de 233 
alunos por escola

80.356 Escolas de 
Educação Infantil

195 Escolas de 
Educação Infantil

943 Escolas de 
Educação Infantil

42 Escolas de 
Educação Infantil

Em média 19 
cômodos

Em média 8 
cômodos

Em média 33 
cômodos

Em média 30 
cômodos

Custos por aluno
R$ 3.173

Custos Totais
R$ 20,4 bilhões

Custos por aluno
R$ 2.204

Custos Totais
R$ 81,68 milhões

Custos por aluno
R$ 1.656

Custos Totais
R$ 448,65 milhões

Custos por aluno
R$ 1.625

Custos Totais
R$ 15,96 milhões

Obs.: Os cálculos do estudo foram feitos com o apoio técnico de pediatras e infectologistas e seguindo as recomendações do protocolo sanitátio da FMCSV.
Potenciais imprecisões no cálculo podem surgir de: (i) premissas acerca das quantidades de material/insumos; (ii) falta de representatividade dos preços
para determinadas escolas ou regiões (foram utilizados preços nacionais medianos); e (iii) preços podem variar dependendo de economia de escala na
aquisição dos insumos (compras de maiores volumes).


