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1. PANO DE FUNDO: BOA ESPERANÇA 

 

Localizada no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, boa esperança vive a realidade 

de uma cidade de pequeno porte, litorânea, cuja população nos meses de verão sobe 

vertiginosamente. Esta cidade é cortada por uma rodovia de tráfego intenso o que é de certa 

forma benéfico para o município, servindo como porta de entrada para comodities e para o 

escoamento do comercio regional. Esta cidade tem como sua principal vocação o turismo, 

mesmo no inverno, sendo considerada nesta época um lugar charmoso e hospitaleiro para 

famílias e pessoas da terceira idade. No verão a cidade torna-se, porém, um dos principais 

pontos turísticos do estado, tendo como principal característica suas opções gastronômicas e as 

casas noturnas.  

É dividida regionalmente em Margem Leste e Margem Oeste, e o seu marco divisório é 

a Rodovia Federal BR 105 que a corta de norte a sul. Essas regiões são divididas em regiões 

menores ou localidades, estando a região central localizada na Margem Oeste. 

Além do turismo, a cidade tem desenvolvido muito do aspecto especulativo imobiliário, 

sendo grande polo de compra e venda de imóveis de alto padrão, inclusive atendendo a públicos 

bastante seletos como atletas e celebridade, assim como grandes empresários dos mais diversos 

setores. Esta nova vocação de desenvolvimento da cidade trouxe muita arrecadação e várias 

benesses ao município, mas também trouxe vários problemas urbanos que ainda precisam ser 

resolvidos, principalmente do aspecto urbanístico, de zoneamento e inclusive de mobilidade 

urbana. 

Este desenvolvimento repentino trouxe também um incremento na criminalidade da 

região, principalmente assaltos nas ruas, tráfico de entorpecentes e violência doméstica. 

População total da cidade, levantada através do último censo do IBGE 2019 foi de 

98.000 habitantes, destes, porém, a maioria maciça encontra-se lotada na região central, 

estando a restante distribuída ao longo do território da cidade. 

Na Margem Leste temos quatro áreas distintas, bem definidas, sendo elas: 

• Baia Norte 

• Praia Central 

• Baia Sul 

• Praia do Zezé (área de invasão costeira) 

Na margem Oeste se desenvolvem outras sete regiões: 

• Distrito Central 
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• Alagados (invasão na área central na margem do Rio Alagados) 

• Morro de São Cristóvão (área de invasão em morro, hoje uma comunidade) 

• Distrito Residencial 

• Distrito Industrial 

• Praia Grande (subúrbio) 

• Serra (área rural) 

Existe ainda uma decima segunda região conhecida como ilha das embarcações, uma 

pequena vila localizada em uma ilha próxima ao pontal sul, acessada somente por pequenos 

barcos cuja população principal é quase totalmente formada de pescadores e conta com algumas 

pousadas familiares. 

A descrição de cada uma dessas áreas, com sua população, principais características, 

potenciais e vulnerabilidades poderá ser observada nos capítulos que seguem. 

 

 

1.1 REGIÃO 1: SERRA (ÁREA RURAL) 

Esta região é a mais extensa em área do município, porém a menos populosa. Ela se 

compões de uma serie de pequenas comunidades todas ligadas entre si por uma rodovia 

estadual, a SC 457 que segue até o município vizinho de vale alto, que faz divisa a oeste com 

Boa Esperança. Trata-se de uma região com relevo bastante sinuoso cortado por muitas 

drenagens naturais (pequenos córregos e valas), sujeiras a pequenas inundações e com 

recorrência de 2 anos. Grandes inundações são possíveis, mas com recorrência de 50 a 100 anos 

e não existem registros de grandes enxurradas com danos e prejuízos nessa região. 

A população total nesta região é de 8.000 habitantes sendo a maioria de adultos e idosos. 

Crianças e jovens adultos são minoria nessa região, já que esta não tem características atrativas 

as populações destas faixas etárias e o acesso aos serviços básicos são bastante limitados. 

A estratificação etária desta região é: 

• 2.000 idosos (acima de 60 anos) 

• 4.000 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 2.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 1.500 em idade 

escolar do ensino infantil e fundamental I e II. 

A região conta com 3 grupos escolares, atendendo 1400 crianças/ adolescentes, 

restando uma demanda reprimida de 100 crianças que devem ser atendidas nas unidades de 

outras regiões. 
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Esta região tem como principal característica a produção rural de pequena escala e 

agricultura familiar, sendo muitas vezes realizada somente pelos membros dos grupos 

familiares ou através de uma cooperativa, a UniHorta, responsável pela comercialização do 

excedente da produção, inclusive como boa parte dos alimentos fornecidos como merenda 

escolar, pelas escolas municipais de boa esperança. 

 

 

1.2 REGIÃO 2: MORRO DE SÃO CRISTOVÃO (INVASÃO) 

O Morro de São Sebastião tem sua história baseada nas origens do município. A 

ocupação dessa região iniciou com uma pequena comunidade quilombola com não mais de 200 

pessoas, mas ao longo do desenvolvimento do município essa população cresceu. Hoje, a 

comunidade do Morro de São Cristóvão deixou de ser uma área exclusiva de quilombolas e foi 

ocupada por muitas outras pessoas, em sua maioria de baixa renda porém restam ainda na 

comunidade cerca de 800 pessoas descendentes dos quilombolas originais que vivem em uma 

pequena área do morro e preservam a sua cultura, mas a área do entorno foi invadida e hoje 

conta com mais 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Existe uma escola 

municipal que atende essa região e cerca de 600 crianças são atendidas nos três períodos da 

escola, assim como em projetos sociais de contra turno. 

Não existe saneamento básico garantido nessa região. Sem acesso a água tratada e 

tratamento de esgoto precário, muitas vezes com esgoto a céu aberto. 

As famílias são bastante grandes e cada residência comporta mais de um núcleo familiar 

muitas vezes. As casas são bastante precárias e em sua maioria erigidas sob regime de 

autoconstrução. Boa parte das pessoas que moram aqui trabalham no comercio da região 

central. 

Esta área conta também com uma Unidade Básica de Saúde e um posto avançado de 

polícia (com 4 policiais) 

Essa região conta com a estratificação etária assim: 

• 500 idosos (acima de 60 anos) 

• 1.450 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 850 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 750 em idade escolar 

do ensino infantil e fundamental I e II. 

As demais 150 crianças, ou estão fora da escola, ou em escolas fora da comunidade. 
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1.3 REGIÃO 3: DISTRITO RESIDENCIAL 

O distrito residencial é constituído de diversos loteamentos de baixa, e média renda, 

estando alguns dentro das faixas de moradia de interesse social, porém nessas áreas também 

existem residências de padrão médio e elevado de qualidade construtiva. Esta área é a mais 

propensa a receber moradores, ainda que possua pequenos comércios e indústrias de pequeno 

porte. Nestes bairros existe boa oferta de serviços essenciais. Desde saúde, a educação, todos 

os aspectos estão bem supridos. A zona, apesar de comportar áreas de interesse social, é 

considerada de baixa vulnerabilidade dado o bom atendimento aos serviços públicos.  

Toda a região é atendida pelos serviços básicos de saneamento, tendo acesso a coleta de 

lixo, água e esgoto tratado, saneamento pluvial, e iluminação pública. 

A população atual nessa macrorregião é de cerca de 30.000 pessoas e encontra-se 

dividida conforme a seguir: 

• 4.500 idosos (acima de 60 anos) 

• 19.500 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 6.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 5.000 em idade 

escolar do ensino infantil e fundamental I e II. 

A prefeitura já implantou cinco escolas de ensino fundamental I e II atendendo 3.500 

crianças e adolescentes. Tem ainda cinco escolas de ensino pré-escolar atendendo 1.000 

crianças das acima descritas. 

O Colégio Estadual “A” tem potencial pra atender as 500 crianças remanescentes 

podendo ainda receber cerca de 400 crianças e adolescentes de regiões próximas nos 3 períodos 

de aula oferecidos (matutino, vespertino e noturno). 

Essa região conta ainda com 2 igrejas de médio porte, assim como 5 outras de menor 

porte, das mais diversas fés. Mercados, lojas e postos de combustível. 

O depósito de materiais (almoxarifado) da secretaria de educação fica localizado nessa 

área, assim como a garagem dos veículos da educação (inclusive os ônibus). 

Existem também uma Unidade Básica de Saúde e uma policlínica que serve como 

hospital para tratamento de especialidades. 

 

 

1.4 REGIÃO 4: DISTRITO INDUSTRIAL 

Sobre o distrito industrial é importante salientar que se trata da menor unidade territorial, 

depois da ilha, e em sua maior parte é ocupada pelas empresas de produtos pesqueiros da região. 
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Essa região não costumava ter muitos moradores, sendo principalmente responsável por abrigar 

as empresas, porém nos últimos anos a região tem sido ocupada por alguns edifícios de pequeno 

porte para servir de “dormitório” para trabalhadores vindos de outras cidades. Os prédios recém 

construídos possuem o saneamento mínimo desejável. A região possui tratamento de água e 

esgoto, coleta de lixo e iluminação pública, mas a região cresceu desordenadamente e muitos 

dos prédios de moradia são adaptações de construções já existentes convertidos para 

transformar eles em apartamentos e quitinetes. Estas estruturas são adaptadas de forma 

improvisada e, portanto, oferecem baixa segurança para seus moradores. O risco de incêndios 

e infestação por pragas é bastante grande. A transmissibilidade de vírus é bastante grande 

devido ao alto número de pessoas concentradas em pequenas áreas e isso pode se tornar um 

problema em situações de epidemias/pandemias. Nessas edificações a atenção ao saneamento 

é bastante precária, piorando bastante a situação do local. Nesses locais também a criminalidade 

tem subido bastante tornando essas áreas bastante perigosas. 

Apesar da área como um todo ser considerada de baixa vulnerabilidade social, essas 

edificações improvisadas podem ser consideradas como de alta vulnerabilidade e, portanto, 

merecem atenção especial. 

Cerca de 2000 pessoas vivem nessa área permanentemente, destas 1500 vivem nesses 

edifícios improvisados, mantendo as proporções de idosos e crianças, conforme segue a 

estratificação etária:      

• 500 idosos (acima de 60 anos) 

• 750 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 750 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 500 em idade escolar 

do ensino infantil e fundamental I e II. 

Esta região conta com 2 creches, atendendo 350 crianças. As outras 150 crianças em 

idade escolar do ensino fundamental I e II precisam deslocar-se para outras regiões da cidade 

para estudar. 

 

 

1.5 REGIÃO 5: BAIA NORTE 

Região nobre, bastante valorizada com acesso as melhores praias, com apelo a 

comunidade de surfistas na sua área mais externa, e a esportes aquáticos em geral. Muitos 

restaurantes e hotéis também se localizam nessa região. Tem um bom apelo aos grupos de 

terceira idade pela oferta de serviços especializado.  
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Toda a região tem acesso a saneamento e segurança, sendo considerado um dos 

melhores lugares para viver na cidade. Também possui o metro quadrado de terra mais caro do 

município. 

A região tem uma estratificação populacional bastante atípica para a população total de 

8.000 pessoas, conforme pode ser visto abaixo: 

• 4.000 idosos (acima de 60 anos) 

• 3.000 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 1.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 500 em idade escolar 

do ensino infantil e fundamental I e II. 

Esta região conta com 2 creches particulares e 1 creche do município, atendendo 300 

crianças. As outras 200 crianças em idade escolar do ensino fundamental I e II precisam 

deslocar-se para outras regiões da cidade para estudar. 

Não existe unidades de saúde nessa região, sendo todos as pessoas que precisarem de 

tratamento médico público dirigido para a unidade da praia central 

 

 

1.6 REGIÃO 6: ALAGADOS (INVASÃO EM MARGEM DE RIO) 

Adjacente a região central, existe uma área de invasão margeando o Rio Alagados, essa 

região foi inicialmente ocupada por algumas famílias de pescadores, mas hoje encontra-se 

bastante ocupada. É uma área de baixada, conhecidamente uma planície de inundação. Ainda 

que haja saneamento instalado, várias pragas urbanas retornam pelos esgotos e pelas redes 

pluviais. A região foi recentemente reurbanizada e está passando por um processo de 

regularização, já que a área é bastante central e levanta bastante interesse, tanto do comercio, 

como da especulação imobiliária. É uma área degradada em recuperação e já está bastante 

melhor do que foi, mas ainda conta com um volume significativo de criminalidade. 

A população local tem a seguinte estrutura: 

• 500 idosos (acima de 60 anos) 

• 1.000 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 500 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Destas, 400 em idade escolar 

do ensino infantil e fundamental I e II. 

O bairro possui duas escolas de educação infantil e com cerca de 50 alunos por período, 

os demais cursam a escola de ensino fundamental I e II municipal construída a poucos anos. A 

escola é pequena e tem capacidade de atender somete series iniciais no período vespertino e 
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series finais no período matutino. 

A escola ainda atende a um remanescente dos estudantes da área do centro e praia 

central. 

Nesta região existe também uma Unidade Básica de Saúde, sendo as pessoas dessa 

região encaminhadas a UBS do centro. 

 

 

1.7 REGIÃO 7: PRAIA CENTRAL 

Esta região é a segunda área com o metro quadrado mais caro. A maioria dos imóveis 

desta região são bastante valorizados e quanto mais próximos a praia, maior o valor. Também 

é a área de maior expansão da especulação imobiliária, com muitos edifícios em construção. A 

maioria dos restaurantes e bares badalados pelo publico jovem fica nesta região. A praia é muito 

movimentada e os calçadões utilizados para esportes e caminhada. 

Apesar do grande número de prédios de apartamentos dessa região, poucos estão 

realmente ocupados por moradia permanente (cerca de 30 %). Ainda assim, essa região 

comporta uma população de 5.000 pessoas. 

Existe aqui um posto avançado do corpo de bombeiros, assim como vários postos salva 

vidas bem equipados ao longo da orla (6 postos).  

Existe uma Unidade Básica de Saúde que atende a todas as regiões da Margem Leste. 

Existe também um grupo escolar municipal que atende a essa região, sendo responsável por 

atender nos 2 turnos cerca de 800 crianças. Existe também uma escola particular que atende 

cerca de 600 crianças, todas em idade escolar do ensino infantil, fundamental 1 e 2. 

  A população local tem a seguinte estrutura: 

• 1.500 idosos (acima de 60 anos) 

• 2.500 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 1.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos).  

 

 

1.8 REGIÃO 8: CENTRAL 

 

O centro é o coração da cidade. Muitos moradores e muitas empresas prestadoras de 

serviços e comércios. Aqui, a maior parte dos edifícios possui apartamentos em seus andares 

superiores, mas em seus andares térreos normalmente abrigam galerias e lojas. Muitos dos 
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moradores dos outros bairros também trabalham aqui. O bairro é bastante atendido por 

saneamento básico e a segurança funciona bem. Existe uma delegacia central de polícia nessa 

área, com capacidade prisional reduzida. Quando a polícia precisa encaminhar um detendo, este 

segue para a cidade vizinha de Porto Esmeralda. Existe aqui uma guarnição central dos 

bombeiros também, com a maior parte dos veículos e viaturas para atendimento as 

emergências.  

Aqui nessa região localiza-se inclusive o principal hospital público da região, o Hospital 

Santa Inês. Este hospital atende cerca de 70% da demanda do município, assim como absorve 

parte da demanda dos municípios vizinhos, sendo o hospital regional de referência. 

 Sobre a população: 

• 6000 idosos (acima de 60 anos) 

• 11.000 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 3.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Cerca de 2.800 dessas 

crianças estão nas idades escolares de ensino fundamental I e II e na educação 

infantil.   

Em escolas, existe uma grande escola estadual, o Colégio Estadual “B” que atende a 

maior parte dos estudantes. Esta escola atende 1900 estudantes nos três períodos (matutino, 

vespertino e noturno). Existem ainda duas escolas de ensino infantil que atende 200 crianças 

cada e uma escola básica municipal com capacidade para 772 estudantes nos dois períodos 

ofertados. Esta última é a Escola Municipal Modelo e será apresentada em maiores detalhes 

posteriormente. 

Ainda, parte das crianças aqui localizadas são estudantes de escolas particulares e 

escolas em outros municípios. 

O Centro de Referência para atendimento ao COVID-19 fica também nessa região, 

mas no extremo oposto a escola Municipal modelo, sendo a distância a percorrer de um local a 

outro, em tempo convertido de 15 minutos. 

 

 

1.9 REGIÃO 9: BARRA SUL 

A barra sul comporta boa parte das marinas e depósitos de embarcações do município. 

Algumas das casas noturnas e uns poucos restaurantes fazem parte da região aqui também. 

Muitos dos prédios abrigam depósitos e armazéns.  

Esta região é bem populada, tendo algo entorno de 8.000 pessoas, das quais 1.000 são 
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idosos e 1.500 são crianças e adolescentes na idade escolar de referência. Estas crianças estão 

atendidas por uma escola municipal e parte da sua demanda é distribuída nas outras escolas do 

município. 

Região de baixa vulnerabilidade e de pouca atenção necessária. 

 

 

1.10 REGIÃO 10: PRAIA GRANDE - SUBURBIO 

Os subúrbios apresentam também condições de vulnerabilidade baixa, sendo aqui a 

região de maior concentração de classe média e novos ricos da cidade. O saneamento é bem 

atendido aqui e a segurança é tratada com seriedade, tem abundância de policiamento. Esta 

região possui boa mobilização popular, sendo o envolvimento da sociedade bastante satisfatório 

nas políticas públicas.  

As famílias são menores e a concentração de idosos é bastante acentuada nessas regiões. 

Casais sem filho, ou com no máximo um são a maioria aqui. 

• 2.000 idosos (acima de 60 anos) 

• 5.000 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 1.000 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Cerca de 900 dessas crianças 

estão nas idades escolares de ensino fundamental I e II e na educação infantil.   

Um grupo escolar atende essa região de forma satisfatória, sem sobras de vagas e com 

a demanda excedente sendo enviadas para as outras regiões. 

A região é bastante bem atendida por serviços públicos e prestadores de serviços. 

Tem igrejas e empresas dos mais diversos tipos. 

 

 

1.11 REGIÃO 11: PRAIA DO ZEZÉ - INVASÃO  

Esta região iniciou como uma área de morada de pescadores. Ao longo dos anos, 

veranistas passaram a ocupar as áreas, sendo cada vez mais urbanizada a região. Hoje a maioria 

das pessoas que possui residência ou posse nesta região trata-se de adquirente de boa fé, 

compradores dos invasores originais que vieram após os pescadores. Existem processos junto 

ao ministério publico para a desocupação dessa área já que a mesma trata-se de área de 

preservação ambiental composta em sua maioria de parque e reserva ecológica. 

Sua população é de 2.000 pessoas sendo assim divididas: 

• 800 idosos (acima de 60 anos) 
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• 800 adultos e jovens adultos (18 a 60 anos) 

• 400 crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos). Todas essas crianças estão nas 

idades escolares de ensino fundamental I e II e na educação infantil.   

A região não apresenta infraestrutura e serviços públicos dada a natureza da ocupação e 

os diversos processos para a realocação desta população. Ambos os lados disputam na justiça 

para o direito ou não da posse dessa área a assim permanecera sem serviços até que a situação 

se resolva. 

 

 

1.12 REGIÃO 12: ILHA DAS EMBARCAÇÕES 

Trata-se de uma pequena ilha com população não maior de 200 pessoas sendo dessa 

aproximadamente 80 idosos e 30 crianças na idade escolar. Esta são transportadas por 

embarcação diariamente pela manhã para a Praia do Zezé, de lá seguem de ônibus para a escola 

modelo. Essas crianças realizam na própria escola atividades de contra turno e são devolvidas 

aos seus lares ao final do dia. 

A responsabilidade de toda a alimentação dessas crianças é da própria escola durante o 

dia.
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Figura 1: Mapa da cidade Boa Esperança 
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1.13 A ESCOLA EM QUESTÃO 

A ESCOLA MUNICIPAL MODELO será o foco da discussão nesse material, 

servindo como cenário para a criação de planos e tomada de decisões. Neste capítulo vamos 

discutir os detalhes principais sobre esta escola Fictícia que será adotada para todos as turmas 

e diversos exercícios. 

Esta escola adota o modelo físico de uma escola padrão do FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) com 12 salas de aula, sala de Grêmio, Laboratório de Ciências, 

Laboratório de Informática, Biblioteca e Auditório, assim como bloco administrativo, 

refeitório, pátio aberto e quadra de esportes. Tem uma área total construída de 3.228 metros 

quadrados implantados em um terreno de 8.000 metros quadrados.   

O dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços da escola segue como a seguir: 

• Sala 1: 1° ano “A” – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 2: 1° ano “B” – 33 alun@s com 2 professor@s por período, 

Alun@s com deficiência: 1 cadeirante e 1 deficiente mental; 

• Sala 3: 2° ano “A” – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 4: 2° ano “B” – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 5: 3° ano – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 6: 4° ano – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 7: 5° ano – 33 alun@s com 2 professor@s por período, 

Alun@ com deficiência: 1 cadeirante; 

• Sala 8: 6° ano “A” – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 9: 6° ano “B” – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

• Sala 10: 7° ano – 32 alun@s com 1 professor@s por período, 

Alun@ com deficiência: 1 surdo/mudo; 

• Sala 11: 8° ano – 32 alun@s com 1 professor@s por período, 

Alun@ com deficiência: 1 cego; 

• Sala 12: 9° ano – 32 alun@s com 2 professor@s por período; 

Ainda está prevista a permanência de: 

• 2 professor@s de Educação Física; 

• 1 profess@r de informática; 

• 1 profess@r responsável pelo laboratório de ciências; 

• 1 bibliotecári@; 

• 2 tecnic@s para serviços administrativos; 
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• 1 diret@r; 

• 1 coordenad@r 

• 1 orientad@r pedagógico; 

• 1 supervis@r; 

• 1 cozinheir@; 

• 2 auxiliares de cozinha; 

• 2 serventes (serviços gerais); 

Visto isso, a população escolar na escola modelo é de 386 estudantes, 26 professores e 

14 demais servidores por período (matutino ou vespertino). Em um dia teremos na escola a 

circulação de aproximadamente 812 pessoas, sem considerar a possível presença de pais e 

responsáveis, prestadores de serviço (entregas, transporte etc.) ou outras pessoas que possam 

adentrar ao ambiente escolar. 

O número de refeições ofertadas através de merenda escolar nessa escola é de 800 para 

suprir a demanda total e tem dado conta da oferta sem desperdícios e sem falta de alimento. 

No Censo Escolar Municipal realizado foi verificado que existem no mínimo 520 

estudantes que dependem de transporte coletivo, sendo desses, 250 no período matutino e 270 

no vespertino, o restante utiliza transporte pedestre, bicicleta ou carona (carros e motocicletas, 

independentes de ser ou não da família).  

Os deslocamentos mapeados foram: 

• 35 (12 matutinos e 23 vespertinos) estudantes e 3 servidores vindos de Alagados; 

•  45 (25 matutinos e 20 vespertinos) estudantes e 7 servidores vindos da Praia 

Central; 

• 42 (12 matutinos e 30 vespertinos) estudantes e 2 servidores vindos do Distrito 

Residencial; 

• 7 (5 matutinos e 2 vespertinos) estudantes e 2 servidores vindos da Praia Grande; 

• 2 estudantes matutinos vindos da Baia Norte; 

•  5 estudantes matutinos vindos da Baia Sul; 

• 12 estudantes matutinos vindos do distrito rural Serra. 

 

As 30 crianças vindas da ilha entram na lista das que necessitam de transporte coletivo, 

sendo parte de seu trajeto realizado em embarcação, totalmente subsidiado pelo município. 

A escola localiza-se a aproximadamente 15 minutos do Centro de Referência para 

Atendimento ao COVID-19 e aproximadamente 20 minutos do Hospital Municipal em 
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condições normais.  

A distância do almoxarifado e estacionamento é de 20 minutos em condições normais, 

podendo no verão chegar a 40 minutos dado o aumento de tráfego causado pela população 

flutuante. 

A localização da escola proporciona acesso a todo tipo de saneamento e a proximidade 

a polícia e ao corpo de bombeiros torna a escola segura e de baixa vulnerabilidade social, ainda 

que se tenha noticiado pequenas ocorrências de trafico de drogas.  

Esta escola tem intenção e obrigação de retornar suas atividades educacionais de 

maneira gradual sendo esta a proposta de simulado para essa formação. 
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2. SITUAÇÃO 

Na situação atual, a cidade de Boa Esperança esta passando por um momento um pouco 

complicado. A pressão popular para a retomada das atividades normais (comercio, igrejas, 

escolas) força a tomada de uma decisão sobre isso, por um lado, enquanto por outro lado, a 

situação do COVID-19 tem se mantido em um patamar não muito baixo.  

A pior fase já passou, mas o temor de uma segunda onda pesa nessa decisão, 

principalmente com o histórico da pandemia e os números de momentos anteriores, esses 

bastante altos e com custos bastante pesados para esse município. 

A cidade tem um total de 2.200 casos, desde o início da pandemia, sendo que desses 

casos, 440 exigiram internação. A situação se agravou muito em um primeiro momento pois a 

cidade demorou para tomar as primeiras medidas de isolamento social e a população, apesar de 

ter sido orientada a tomar as precauções não respeitou satisfatoriamente os critérios propostos 

pela municipalidade. Essa primeira onda gerou inicialmente mais de 50 falecimentos nos 

primeiros 2 meses da pandemia. 

Nos meses seguintes houve mais 59 falecimentos e isso faz com que a cidade se 

alarmasse bastante, assim como a municipalidade tomar atitudes bastante severas, contornando 

os problemas gerados preteritamente. Essa demora na tomada de ações incisivas, porém, custou 

caro ao município. Tão caro que hoje há um grande medo na liberação, ainda que parcial e 

gradativa das atividades.  

Neste momento, o quadro é: 

Casos ativos: 200 pessoas com o vírus 

Internados: 20 pessoas internadas por COVID-19 (limite do hospital) 

Mortes: registradas em média 1,4 mortes por dia desde o início da pandemia. Nas 

últimas semanas teve-se um registro menor que uma morte por semana. 

 

Divisão territorial dos casos ativos: 

Situação Atual da infecção por COVID-19 

Região Nome  Pupulação  
População 

Infectada % 

População 
Infectada 
Pessoas 

taxa de 
infecção 

1 Serra (Área Rural)           8.000  3 6          0,001  

2 Morro de São Cristovão           2.800  6 12          0,004  

3 Distrito Residencial         30.000  12 24          0,001  

4 Distrito Industrial           2.000  2 4          0,002  

5 Baia Norte           8.000  5 10          0,001  

6 Alagados           2.000  12 24          0,012  
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7 Praia Central           5.000  18 36          0,007  

8 Centro         20.000  25 50          0,003  

9 Barra Sul           8.000  4 8          0,001  

10 Praia Grande         10.000  8 16          0,002  

11 Praia do Zezé           2.000  5 10          0,005  

12 Ilha das Embarcações              200  0 0                 -    

  Total         98.000  100 200          0,002  

 

Baseado nessas informações, inicie um processo de planejamento para o município Boa 

Esperança e para a Escola Municipal Modelo. 

As informações que não foram fornecidas podem ser arbitradas desde que coerentes 

com o tipo de município e escola apresentados. 

Use a plataforma Roll20 VTT para trabalhar no cenário. O mapa existente lá pode ser 

rabiscado e trabalhado a sua vontade. Colabore com o trabalho dos colegas, seja crítico, seja 

útil e principalmente, ouça as opiniões dos outros.  

Bom trabalho a todos. 

  

 

 

  

 


