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INTRODUÇÃO 

Como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e professor da Secretaria de Estado de 

Educação há mais de vinte anos, o Deputado Professor Reginaldo Veras 

realizou, desde o início do ano letivo, visitas às 14 regionais de ensino do DF, 

totalizando mais de 50 escolas visitadas durante o primeiro semestre.  

A ideia inicial era visitar em cada regional de ensino duas escolas, 

uma considerada satisfatória e outra que apresentasse condições precárias, 

porém, com a repercussão das visitas, outros diretores de escolas entraram em 

contato com o gabinete solicitando que fossem realizadas também visitas em 

suas instituições. 

Os problemas em quase todas as Coordenações Regionais de Ensino 

são basicamente os mesmos: necessidade de construção de novas escolas, 

ampliação das instalações já existentes, escolas muito antigas que necessitam 

de reformas, ampliação de espaços físicos, ausência de auditórios e salas 

multiusos, ausência de quadra poliesportiva e de cobertura nas já existentes, 

ausência de salas de informática ou condições ruins de funcionamento das 

existentes. 

No que tange a necessidade da construção de novas escolas, hoje o 

Distrito Federal não apresenta condições de atender a demanda por vagas. Um 

exemplo disso é a região do Paranoá, onde a carência é de cerca de 7500 vagas. 

Lembrando que até o ano de 2016 a Educação Infantil na pré-escola, para as 

crianças de 4 a 5 anos, deve ser universalizada conforme previsto no Plano 

Nacional de Educação – PNE.  

Outro problema muito preocupante diz respeito à estrutura física dos 

prédios, uma vez que muitos foram construídos em locais provisórios e que se 

tornaram permanentes. Cabe ressaltar que em alguns desses casos a reforma 
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não resolve o problema, visto que as condições das instalações são tão precárias 

que exige a demolição e a construção de um novo prédio. 

No que tange a ausência de quadras poliesportivas é impressionante 

como algumas escolas foram concebidas sem espaços destinados para a prática 

de atividades físicas, principalmente em escolas classe e de educação infantil. 

Paralelamente grande parte das escolas que possuem esses equipamentos não 

possuem cobertura, o que prejudica a prática da educação física, uma vez que 

o sol forte e a chuva inviabilizam a realização dos esportes e atividades. Como 

é sabido, a educação física é de fundamental importância para o 

desenvolvimento físico e motor das crianças e ausência desses equipamentos 

impossibilita tal prática. 

No que se refere a educação integral, grande parte das escolas que 

possuem essa modalidade não apresentam condições básicas para atender os 

alunos. Muitas não possuem quadra coberta, refeitório, espaços para que os 

alunos permaneçam no contra turno ou até mesmo condições para a realização 

de oficinas ou atividades pedagógicas e desportivas. Um exemplo do que foi 

citado é o Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia. Em visita àquela 

escola foi possível acompanhar uma reunião convocada pelos diretores na qual 

os próprios pais e alunos pediram o fim da educação integral naquela instituição 

diante da péssima qualidade do serviço ofertado.  

Foi alegado que a instituição em que os filhos estudavam não oferecia 

as condições para que os filhos permanecessem o dia todo na escola. Eles 

reclamavam da qualidade da merenda, da falta de atividades para os alunos no 

contra turno, falta de refeitório, entre outras demandas. 

Um dos problemas mais graves encontrados se refere às escolas que 

foram construídas em estruturas provisórias. Apesar de inicialmente 

temporárias, existem unidades de ensino que continuam com as mesmas 

instalações há mais de 30 anos, como por exemplo o CEF Vila Areal e a Escola 
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Classe Vicente Pires, ambas pertencentes à CRE de Taguatinga. Nessas 

escolas foram encontrados problemas estruturais; espaços físicos inadequados 

para práticas educacionais; cobertura feita de telhas de zinco, o que que 

ocasiona um calor insuportável nos meses mais quentes do ano; além da falta 

espaços destinados à prática de atividades físicas e recreação. 

Outro grande problema relatado pelos diretores das escolas visitadas 

diz respeito aos repasses do Programa de Descentralização Administrativo e 

Financeira – PDAF. Tal programa tem por princípio a autonomia da gestão 

financeira das Unidades Escolares de ensino público do Distrito Federal e das 

Coordenações Regionais de Ensino, nos termos de seu projeto político-

pedagógico e do plano de trabalho. 

Todos os gestores reconhecem a importância do programa, porém ele 

enfrenta alguns problemas que precisam ser sanados, como o critério para o 

repasse de verba. Uma escola em tempo integral com 2 mil alunos, por exemplo, 

não pode receber o mesmo que uma escola que possua o mesmo número de 

alunos em um único turno. O prazo para o repasse também foi questionado, bem 

como o calote que ocorreu nos anos anteriores.  

O PDAF trouxe grandes avanços para as escolas, contudo precisa ser 

regulamentado de forma a resolver os eventuais problemas e dar mais 

segurança aos gestores. 

Não poderia ficar de fora deste relatório a segurança no perímetro e 

no interior das escolas. Muitas unidades escolares estão passando por situação 

de terror. Inúmeros são os casos de violência no interior e exterior das escolas.  

É fato que o contingente de soldados lotados no batalhão escolar é 

insuficiente para atender a todas as 664 escolas do DF, prova disso são os 

inúmeros casos de violência com mortes no interior e no perímetro escolar, 

agressão a servidores e alunos apenas no ano de 2014.  
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Diante do problema de segurança nas escolas é necessário o 

estabelecimento de uma política pública que garanta uma maior segurança tanto 

no interior como no perímetro das escolas. 

A seguir seguem os relatos das visitas as Coordenações Regionais. 

 

1. Coordenação Regional de Ceilândia 

As visitas iniciaram-se pela Coordenação Regional de Ensino de 

Ceilândia, CRE a qual o Deputado esteve lotado por mais de 20 anos como 

professor regente e também atuando como diretor e vice-diretor. Nessa regional 

foram visitadas diversas escolas, dentre as quais podemos destacar: 

 

1.1 Centro de Ensino Médio 10 

Apesar de ser uma escola relativamente nova, o Centro de Ensino 

Médio 10 possui sérios problemas estruturais. A escola começou a ser 

construída na década de 80. Entretanto, a obra ficou parada por vários anos e a 

estrutura existente ficou exposta ao sol e a chuva. Depois de pronta a escola 

começou a apresentar vários problemas em sua estrutura e precisa 

urgentemente de uma reforma. 

 A escola também não possui quadra coberta e a comunidade escolar 

reivindica há anos a construção de um auditório. 
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Figura 1 - Rachaduras na estrutura física da escola 

 

Figura 2 - Rachaduras nas paredes da escola 
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Figura 3 - Sistema de escoamento de água comprometido 

 

Figura 4 - Teto apresentando rachaduras 
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Figura 5 - Estrutura física externa apresentando rachaduras 

 

1.2 Escola Classe Setor P. Norte  

A escola foi criada a partir da doação de um terreno por um dos 

proprietários de terras da região para atender aos filhos dos produtores rurais 

que viviam na comunidade exclusivamente agrícola. Também se enquadra 

dentro daquelas construídas em estruturas provisórias e que se tornou 

permanente. A escola apresenta vários problemas como telhado de zinco; que 

torna o calor insuportável, falta de área para atividades recreativas e desportivas; 

salas de aula com tamanho reduzido; falta de biblioteca e acomodações para os 

professores. 

 

1.3 Escola Classe 64 

A escola funciona nas antigas instalações da Escola Normal de 

Ceilândia e apresenta, portanto, uma estrutura com mais de trinta anos. Dentre 

os principais problemas estruturais típicos de uma construção muito antiga 
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destaca-se a necessidade de reformas nas galerias, dos pisos, reforma da 

cantina, e do estacionamento interno. 

 

 

Figura 6 - Rachaduras na rampa do estacionamento devido as instalações antigas 
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Figura 7 - Estacionamento provisório: estrutura ruim 

 

Figura 8 - Lote que compõe a estrutura da escola: sem manutenção e sem destinação 
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1.4 Centro de Ensino Especial 01  

A escola, voltada para alunos portadores de necessidades especiais, 

não possui sequer rampa de acessibilidade e a quadra poliesportiva encontra-se 

em situação precária e sem cobertura. O piso do estacionamento também está 

em péssima situação, o que dificulta o acesso à escola. 

 

Figura 9 - Estacionamento apresentando rachaduras e sem acessibilidade para os alunos 
com deficiência 
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Figura 10 - Chão do estacionamento apresentando rachaduras e sem acessibilidade para os 
alunos com deficiência 

 

1.5 Centro Educacional 06 

 A escola não possui quadra poliesportiva, apenas uma quadra 

improvisada e com dimensões inadequadas para a prática da Educação Física. 

A comunidade escolar reivindica que um terreno, situado na parte de trás da 

escola, seja incorporado à mesma e que nesse sejam construídos uma quadra 

poliesportiva e um auditório multiuso. 
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Figura 11 - Equipe de gestores e professores do CED 6 

 

Figura 12 - Projeto de música em uma sala improvisada 

 

1.6 Centro de Ensino Fundamental 31  

A escola foi completamente reconstruída há pouco tempo, logo 

apresenta uma boa estrutura. Apesar disso não possui quadra coberta nem 

rampa de acessibilidade.  
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Figura 13 - Rampa sem acessibilidade para os alunos 

 

Figura 14 - Alunos precisam praticar esportes sob condições de sol ou chuva 
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1.7 Centro de Ensino Fundamental 10 

A escola apresenta uma estrutura antiga, porém em bom estado de 

conservação. A mesma não possui quadra coberta. 

 

1.8 Escola Classe 13 

Os banheiros e o piso desta escola se encontram em péssimo estado 

de conservação, colocando em risco a integridade física dos alunos que utilizam 

o espaço. A escola também não possui quadra coberta. 

 

Figura 15 - Alunos já se machucaram em banheiro com estrutura enferrujada 
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Figura 16 - Piso da quadra apresenta rachaduras e buracos 

 

 

Figura 17 - Estrutura de todos os banheiros está comprometida 
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1.9 Centro de Ensino Fundamental 34 

Se trata de uma escola com mais de 80 alunos em tempo integral, 

contudo não apresenta as condições mínimas para atendê-los, uma vez que não 

possui refeitório e nem quadra coberta. Os alunos atendidos nessa modalidade 

passam o turno contrário em um espaço minúsculo, uma vez que a escola não 

possui espaços adequados para que os mesmos sejam atendidos com 

qualidade.  

 

Figura 18 - Alunos do integral passam várias horas do dia em sala improvisada com grades 



           CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL   

GABINETE DO DEPUTADO PROFESSOR REGINALDO VERAS   

 
 

17 
 

 

Figura 19 - Quadra ainda não foi coberta 

 

1.10 Escola Classe 35 

A comunidade escolar reivindica a construção de um auditório. Além 

disso, a escola não apresenta quadra poliesportiva coberta. O espaço utilizado 

para a prática da educação física possui dimensões inadequadas. 
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Figura 20 - Quadra apresenta dimensões inadequadas 

 

2. Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 

Nessa Regional de Ensino foram encontrados os problemas que são 

comuns às demais regionais de ensino, ou seja, prédios antigos que necessitam 

de reforma, falta de espaços adequados para a prática da educação física, 

escolas provisórias que se tornaram definitivas, entre outros. Abaixo estão 

listados os principais problemas observados. 

 

2.1 Centro Educacional Ave Branca 

A escola necessita urgentemente da reforma de seu setor de 

alimentação, possui quadra coberta e auditório. 

 

2.2 Centro de Ensino Médio 03 

A escola necessita da ampliação da capacidade de sua rede elétrica. 

A escola recebeu 19 aparelhos de ar condicionado, entretanto, nenhum pode ser 



           CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL   

GABINETE DO DEPUTADO PROFESSOR REGINALDO VERAS   

 
 

19 
 

instalado, visto que a rede elétrica não suporta nem mesmo os 4 aparelhos que 

estão instalados no auditório.  

 

Figura 21 - Os 4 ares-condicionados do auditório não funcionam devido a rede elétrica 

 

Figura 22 - Auditório da escola 
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2.3 Escola Classe 54  

A escola ocupa as instalações da antiga Escola Normal de 

Taguatinga.  Nessa escola algo muito curioso foi observado, já que a mesma 

possui uma cobertura de quadra poliesportiva, entretanto, não possui a quadra. 

O terreno que a escola ocupa é muito grande e não está sendo todo utilizado, 

ocasionando um problema grave: a presença de usuários de drogas em seu 

interior, principalmente no período da noite. 

 

Figura 23 - Cobertura sem quadra 

 

2.4 Escola Classe 11  

A escola não possui quadra poliesportiva, logo a direção luta para que 

um terreno próximo à instituição seja incorporado para a construção da mesma.  
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2.5 Escola Bilíngue de Taguatinga 

O piso da escola se encontra em péssima situação e necessita de 

uma reforma urgentemente. A escola não possui quadra poliesportiva. 

 

Figura 24 - Piso apresentando rachaduras 
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Figura 25 - Área de atividades se limita ao parquinho e gramados. Não há quadra para 
atividades desportivas 

 

Figura 26 - Área destinada à quadra 
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2.6 Escola Classe 12  

A escola não possui quadra poliesportiva. A comunidade escolar 

reivindica que a quadra situada ao lado da escola seja incorporada à mesma. 

Devido à falta da prestação de contas da gestão anterior, a direção atual não 

vem recebendo os recursos do PDAF. Tal problema vem ocasionando diversos 

problemas e prejudicando o funcionamento da escola. 

 

2.7 Centro de Ensino Fundamental Vila Areal 

A comunidade escolar reivindica mais segurança no arredor da escola 

uma vez que ela está situada em uma localidade com alto índice de 

criminalidade. A escola foi construída há mais de trinta anos em uma estrutura 

provisória que se perpetua até hoje, logo apresenta problemas estruturais.  

Como se trata de uma escola de ensino fundamental, ela deveria 

atender do 6° ao 9° ano, entretanto, como não há espaço, os alunos são 

encaminhados para outras escolas para concluírem o 9° ano, uma vez que a 

escola não possui essa modalidade. Assim a escola precisa ser reconstruída ou 

ao menos ampliada. 



           CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL   

GABINETE DO DEPUTADO PROFESSOR REGINALDO VERAS   

 
 

24 
 

 

Figura 27 - Estrutura de placas 

 

Figura 28 - Estrutura de placas 
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Figura 29 - Telhado de amianto: calor insuportável em dias mais quentes 

 

2.8 Centro de Ensino Fundamental 09 

A escola possui uma ótima estrutura, entretanto o piso da quadra 

poliesportiva se encontra em péssimo estado necessitando urgentemente de 

uma reforma. 
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3. Coordenação Regional de Ensino do Gama 

Como em outras regionais de ensino, a CRE do Gama apresenta os 

mesmos problemas estruturais como prédios antigos que necessitam 

urgentemente de reformas a fim de se corrigir problemas estruturais. Nessa 

Coordenação Regional de Ensino foram visitadas as seguintes escolas: 

 

3.1 Centro de Ensino Médio 02 

Não possui quadra coberta e as salas de aula precisam da reforma 

nos pisos. A área poliesportiva apresenta uma estrutura que carece de 

equipamentos como quadras cobertas, entre outros. 

 

 

Figura 30 - Salas de aula carecem de reforma nos pisos e lousas 
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Figura 31 - Pisos e carteiras precisam ser substituídos  

 

Figura 32 - Área de esportes 1 
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Figura 33 - Área de esportes 2: quadra não foi coberta ainda 

 

3.2 Centro de Ensino Médio Integrado – CEMI 

Apresenta educação integral integrada à educação profissional. Uma 

escola referência no que se refere à educação integral. 
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Figura 34 - Deputado Prof. Reginaldo Veras e o diretor do CEMI 

 

Figura 35 - Equipe gestora, representantes da CRE do Gama e o presidente da CESC 

 

 



           CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL   

GABINETE DO DEPUTADO PROFESSOR REGINALDO VERAS   

 
 

30 
 

3.3 Centro de Ensino Fundamental Engenho das Lages 

 

A escola não possui quadra poliesportiva. Os alunos precisam 

atravessar a rodovia para realizar as práticas de educação física em uma quadra 

da comunidade. Os banheiros da escola se encontram em situação precária 

necessitando que seja construído novos toaletes para atender os estudantes 

daquela escola. 

 

4. Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

4.1 Escola Classe 06  

Como em outras escolas classe, essa também não possui quadra 

poliesportiva. A comunidade reivindica que o terreno ao lado da escola seja 

incorporado possibilitando, assim, que a quadra seja construída neste espaço. 

 

Figura 36 - Equipe gestora, presidente e vice-presidente da CESC 
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Figura 37 - Comunidade reivindica que o terreno ao lado da escola seja destinado à quadra 

 

4.2 Escola Classe 07 

A escola não possui quadra coberta e os professores reivindicam que 

a cobertura dela seja construída. 

 

5. Coordenação Regional de São Sebastião 

Na CRE de São Sebastião o maior problema enfrentado é a falta de 

vagas, uma vez que a partir do ano de 2016 deve acontecer a universalização 

do acesso à educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. Além da imensa 

demanda por vagas, em São Sebastião não existem terrenos disponíveis para 

construção e ampliação das escolas.  
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Figura 38 - Veras durante visita à CRE de São Sebastião 

 

Na CRE de São Sebastião foram visitadas as seguintes escolas:  

 

5.1 Escola Classe Agrovila São Sebastião 

Mais uma vez uma escola provisória que se tornou definitiva e por 

consequência apresenta os problemas estruturais inerentes a esse tipo de 

estrutura física. A escola foi construída em um terreno pequeno o que não 

possibilita a expansão do prédio a fim de atender a demanda da comunidade. A 

escola também não possui quadra poliesportiva.  
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Figura 39 - Quadra não possui dimensões adequadas 

 

Figura 40 - Equipe gestora e Dep. Prof. Reginaldo Veras 
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6. Coordenação Regional do Paranoá/Itapuã  

A regional do Paranoá enfrenta os mesmos problemas que à de São 

Sebastião, uma vez que houve um crescimento populacional com a construção 

do residencial Paranoá Parque. Só para se ter uma ideia, existe uma demanda 

reprimida de mais de 7500 vagas para o ano de 2016. Entretanto, diferente de 

São Sebastião, lá existem terrenos disponíveis para construção e ampliação de 

escolas. Essa é uma informação apresentada durante uma audiência pública 

realizada na CLDF. 

 

Figura 41 - Coordenador regional de ensino apresenta situação das escolas na região 

 

Na CRE do Paranoá foram visitadas as seguintes escolas: 

 

6.1 Escola Classe Quebrada dos Neris 

A escola necessita de uma reforma geral e de ampliação do seu 

espaço físico, visto que a estrutura física se encontra em situação precária e não 

atende a demanda por vagas. A escola possui apenas dois pequenos banheiros, 

número insuficiente para atender a todos os alunos.  
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Figura 42 - Os 2 banheiros não atendem a quantidade total de alunos 

 

 

Figura 43 - Estrutura física pequena impede o desenvolvimento de atividades 
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6.2  Centro Educacional Darcy Ribeiro 

A escola não possui quadra coberta e necessita da ampliação do 

número de salas com intuito de atender a demanda por vagas nessa 

Coordenação Regional. 

 

 

Figura 44 - Centro Educacional possui estrutura física pequena 
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Figura 45 - Alunos praticam atividades físicas sob diversas condições climáticas 

 

7. Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Essa Regional de Ensino passa pelos mesmos problemas já relatados 

aqui, ou seja, escolas com prédios muito antigos que deveriam ser provisórios e 

que necessitam, urgentemente, de reformas.  
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Figura 46 - Coordenador regional de ensino fala da situação das escolas 

 

Figura 47 - Diretores apresentam a realidade de suas escolas 

 

Nessa Coordenação regional foram visitadas as seguintes Escolas: 
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7.1 Centro de Ensino Fundamental 312 

 
A escola não possui quadra coberta, fora isso encontra-se em boa 

situação. 

 

Figura 48 - As tabelas de basquetes se encontram em condições ruins. Um aluno já se 
machucou na estrutura 

 

Figura 49 - A quadra da escola não foi coberta 
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7.2 Centro de Ensino Fundamental 504 

O reservatório de água encontra-se em situação precária 

necessitando ser trocado urgentemente. A escola possui três quadras 

poliesportivas, contudo, nenhuma possui cobertura. 

 

 

Figura 50 - Quadra 1 da escola 
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Figura 51 - Quadra 2 da escola também sem cobertura 
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Figura 52 - Situação do reservatório de água 

 

7.3 Escola Classe 425 

A situação desta escola é muito preocupante, pois apresenta diversos 

problemas estruturais. Ela se enquadra naquele, anteriormente citado, grupo de 

escolas que deveriam ser provisórias. A situação da estrutura física é tão ruim 

que uma reforma não seria suficiente para resolver todos os problemas e sim a 

demolição de todo o prédio e construção de uma nova escola. Outro problema 

observado é a ausência de quadra poliesportiva. 
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Figura 53 - Estrutura apresenta ferrugem nas portas 

 

Figura 54 - Alunos convivem com buracos e rachaduras bem próximos às suas carteiras 



           CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL   

GABINETE DO DEPUTADO PROFESSOR REGINALDO VERAS   

 
 

44 
 

 

Figura 55 - Estrutura do pátio da escola em péssimas condições: segurança dos alunos 
envolvida  

 

8. Coordenação Regional de Ensino do Guará 

O maior problema desta CRE se refere à Estrutural. Lá existe uma 

demanda muito grande por vagas e por sua vez necessidade de construção de 

novas escolas a fim de evitar o deslocamento dos alunos para outras cidades 

satélites.  

Nessa CRE foram visitadas as seguintes escolas: 

 

8.1 Escola Classe 02  

Situada na Estrutural, a escola não possui quadra coberta. 
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8.2 Centro de Ensino Médio 02 

Outra escola muito antiga construída em estrutura de placas. A escola 

necessita de uma reforma geral além da cobertura de quadra poliesportiva. 

 

Figura 56 - Veras e gestores observam a quadra ainda sem cobertura 
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Figura 57 - Equipe gestora e deputado Prof. Reginaldo Veras 

 

9. Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 

Nesta regional foram identificados alguns problemas comuns às 

demais, como escolas muito antigas e uma grande demanda por vagas, 

consequência das entregas de novas moradias pelo programa morar bem no 

Riacho Fundo 2. 
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Figura 58 – Gestores da CRE 

 

Figura 59 - Veras em visita à CRE 
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Figura 60 - Equipe gestora e presidente da CESC 

 

Nesta CRE visitamos as seguintes escolas: 

 

9.1 Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia 

A escola necessita de uma reforma completa, uma vez que as 

edificações são muito antigas. 

 

9.2 Centro de Educação Infantil da Candangolândia 

A escola necessita da pintura das grades externas. 

 

10. Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 

A CRE do Recanto das Emas enfrenta um problema parecido com os 

encontrados no Núcleo Bandeirante, uma vez que as residências entregues pelo 
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programa Morar Bem no Riacho Fundo 2 estão nas proximidades daquela CRE. 

Um dos grandes problemas desses novos polos habitacionais entregues no DF 

diz respeito a falta de equipamentos públicos como escolas e hospitais. 

Para minimizar os problemas a CRE tem as seguintes prioridades 

físicas: construção das Escolas EC 206, EC 510, EC 805, e do CIL (Quadra 203) 

bem como a construção de blocos com salas de aula das seguintes escolas: EC 

803, CEF 101, CEF 104. Diante da precariedade dos prédios é necessário a 

reconstrução dos prédios das escolas do Condomínio Água Quente, divisa com 

Santo Antônio do Descoberto.  

 

Não obstante, várias escolas dessa CRE não possuem quadra 

coberta, problema recorrente em outras regionais. Nesta CRE visitamos as 

seguintes escolas: 

 

10.1 Centro de Ensino Médio 804 

Uma escola com uma edificação em bom estado de conservação. O 

único problema apresentado é a ausência de cobertura para a quadra 

poliesportiva. 
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Figura 61 - Alunos praticam atividades físicas sob condições de sol forte 

 

 

10.2 Centro de Ensino Fundamental 308 

Uma escola também em bom estado. A direção da escola possui um 

projeto para captação de águas da chuva que carece de recursos para sua 

implementação. Essa questão da falta de recursos é um problema comum a 

várias escolas do DF. 
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Figura 62 - Projeto de capacitação de água da chuva está parado 

 

 

11. Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro  

A CRE do Plano Piloto necessita da reconstrução e reforma de várias 

escolas, uma vez que em sua grande maioria estão instaladas em prédios muito 

antigos. Neste contexto destaca-se os Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila 

Planalto o CELAN, condenado pela Defesa Civil. 

 

12. Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria 

A CRE de Santa Maria enfrenta o mesmo problema já citado em 

outras regionais, ou seja, uma enorme demanda por vagas, fruto do crescimento 

populacional, principalmente na região do Condomínio Total Ville. Nessa CRE 

foram visitadas as seguintes escolas: 
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12.1 Escola Classe 215  

A escola não possui refeitório, nem quadra coberta. A cozinha e o 

depósito precisam ser ampliados. 

 

12.2 Centro de Ensino Médio 404 

A escola não possui refeitório nem quadra coberta e o depósito de 

alimentos precisa ser ampliado.  

 

 

Figura 63 - Dep. Prof. Reginaldo Veras e Equipe de direção do CEM 404 
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Figura 64 - Alunos sob o sol durante as atividades físicas por falta de cobertura na quadra 

 

 

13. Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Os problemas encontrados em todas as CRE´s também foram 

identificados em Sobradinho. Lá foram visitadas as seguintes unidades 

educacionais: 

 

13.1 Centro Interescolar de Línguas 

A escola foi construída em parceria com a iniciativa privada. Lá as 

obras de ampliação continuam. Cabe aqui ressaltar que a escola não apresenta 

auditório, uma reivindicação da comunidade escolar.  
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Figura 65 - Professores do CIL de Sobradinho 

 

13.2 Escola Classe 11 

Uma boa escola, entretanto, não apresenta uma área coberta para 

que os alunos possam fazer suas atividades recreativas. 
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Figura 66 - Professoras e gestores apresentam a escola ao presidente da CESC 

 

13.3 Caic Júlia Kubistchek de Oliveira  

Tal como em outras escolas, uma construção muito antiga que 

apresenta vários problemas estruturais. É necessária uma reforma geral ou até 

mesmo a demolição e construção de uma nova escola. 
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Figura 67 - Buracos nos pisos são inúmeros no Caic 

 

 

Figura 68 - Piso e condições gerais da quadra estão ruins 
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Figura 69 - Janelas de uma das salas do piso superior 

 

 

14. Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Uma das últimas regionais visitadas. Nessa CRE foram visitadas as 

seguintes escolas: 

 

14.1 Escola Classe Frigorífico 

Uma pequena escola construída em um terreno doado por uma 

empresa privada que hoje precisa ser ampliada com o intuito de atender a 

demanda por vagas.  

 

14.2 Escola Classe Santos Dumont 

A situação dessa escola é precária, uma vez que está situada em uma 

região com altos índices de criminalidade e não possui muros altos. Tal fato 

facilita a invasão do prédio por meliantes, principalmente nos finais de semana. 
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Sua cantina é muito pequena e não comporta sequer os equipamentos para 

preparo dos alimentos.  

 

 

Figura 70 – Falta de muros promove insegurança na escola  
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Figura 71 - Estrutura da escola 

 

 

Figura 72 - Muitos bebedouros estão quebrados ou apresentam estrutura ruim e sem 
segurança  
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A escola necessita de uma reforma geral e ampliação para melhor 

atender aquela comunidade.  

Por fim, cabe aqui ressaltar que existem excelentes escolas no Distrito 

Federal, a exemplo do CEMI do Gama e a Escola Classe 19 em Taguatinga, 

bem como o empenho dos gestores e professores das escolas públicas do DF, 

que mesmo diante de condições adversas se empenham no exercício de sua 

profissão. 

Como o professor da rede pública e presidente da Comissão de 

Educação, Saúde e Cultura, o Deputado Professor Reginaldo Veras tem 

dedicado seu mandato em prol de uma educação pública e de qualidade. A 

exemplo disso podemos destacar as inúmeras audiências públicas e reuniões 

que já foram realizadas com o intuito de se discutir os temas relacionados a 

qualidade do ensino e a melhoria das condições de trabalho nas unidades 

educacionais no DF. 


