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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório foi produzido a partir de uma reunião proposta pelo deputado 

Prof. Reginaldo Veras (PDT) no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 15 de junho de 2016, com os 

diretores das unidades de ensino do Gama no Centro de Ensino Médio 1. 

Participaram da reunião os parlamentares Prof. Reginaldo Veras e Wasny de 

Roure, membros da CESC; o Coordenador Regional de Ensino do Gama, Fernando 

Freire; diretores e profissionais da educação das unidades de ensino do Gama; 

diretores do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) e moradores 

da região do Gama e adjacências.  

Na ocasião os gestores presentes utilizaram o espaço para apresentar as 

principais demandas das escolas e pedir apoio aos parlamentares e à Coordenação 

Regional de Ensino.  

 

1.1 GESTORES QUE FIZERAM USO DA PALAVRA 

 

Prof. Júlio Campos, diretor do Centro de Ensino Médio 2 do Gama (CEM 2) 

Prof. Sebastião Ancelmo, vice-diretor do Centro Educacional 6 do Gama (CED 6) 

Prof. Júlio Cerqueira, diretor do Centro de Ensino Fundamental 3 do Gama (CEF 3) 

Prof. Ari Bites, diretor da Centro de Ensino Fundamental Engenho das Lajes 

(CEFEL) 

Profª Cibele Amaral, diretora do Centro Interescolar de Línguas do Gama (CILG) 

Profª Lúcia Alves, diretora do Centro de Ensino Infantil 1 do Gama (CEI 1) 

Profª Aldenora Nogueira, diretora da Escola Classe 1 do Gama (EC 1) 

Profª Verônica Liz, professora do Centro de Ensino Fundamental da Ponte Alta 

Norte (CEF PAN) 

Prof. José Rodrigues, pedagogo do Centro de Ensino Fundamental da Ponte Alta 

Norte (CEF PAN) 

Profª Gleize Lima, diretora da Escola Classe 17 do Gama (EC 17) 
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2. DEMANDAS APRESENTADAS POR UNIDADE DE ENSINO 

 

2.1 Centro de Ensino Médio 2 do Gama (CEM 2) 

 
A unidade enfrenta dificuldades financeiras desde 2013, ano em que iniciaram 

os problemas no repasse do Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira, o PDAF. Segundo o diretor, a escola seguiu a orientação da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal e fez as compras necessárias, contudo o repasse 

não foi feito e a gestão vem sofrendo com as dívidas desde então. A incerteza do 

pagamento do recurso gera insegurança por parte da direção da escola, “quando 

iremos receber?”. 

Para ele a SEE-DF passa por um problema de gestão da verba pública e isso 

precisa ser revisto, principalmente no que diz respeito às prestações de contas 

realizadas inadequadamente ou até mesmo não executadas. Hoje ele retira parte do 

salário para cobrir despesas diárias. A escola atende 2.200 alunos. 

 

2.2 Centro Educacional 6 do Gama (CED 6) 

 
O diretor destacou a falta de professores no quadro da escola, além da 

impossibilidade de realização de contratos temporários. Ele afirmou que ficou sem 

um professor durante dois meses e o retorno da Secretaria foi de que não havia 

possibilidade de contratação por falta de recursos. Desde o início do ano letivo as 

turmas não conseguem assistir às seis aulas, ou seja, as aulas acabam diariamente 

mais cedo por falta de educador. Isso gera um problema no processo de 

aprendizagem dos alunos e uma preocupação para os pais, que o procuram todos 

os dias em busca de uma resposta para o problema. 

O diretor sugeriu a flexibilização do PDAF, pois ele afirma que as escolas 

possuem despesas diárias e o fato do repasse ser “amarrado” dificulta o processo 

de compra de produtos e/ou serviços. 

 

2.3 Centro de Ensino Fundamental 3 do Gama (CEF 3) 
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O CEF 3 do Gama sofre com o problema de distribuição da carga horária, 

visto que o coordenador, por exemplo, só inicia suas atividades na escola a partir do 

segundo bimestre. Além disso a unidade passou a atender a Educação Integral, 

porém não recebeu mais recursos para manter esses alunos nos dois turnos 

(merenda, manutenção das salas e material para atividades). O gestor apontou 

ainda a diminuição do repasse do PDAF em detrimento do aumento de gastos da 

escola.  

Outro problema é o projeto de aceleração criado pela própria unidade, dentro 

da Gestão Democrática, em que o aluno defasado avança os níveis de ensino. Hoje 

a Secretaria de Educação está barrando a iniciativa, pois já existe um programa de 

aceleração criado pelo órgão, contudo, a estrutura da escola não é suficiente para 

que o projeto da SEE-DF fosse continuado. O professor explicou que ação criada 

pela equipe gestora visa minimizar a evasão escolar, visto que a escola atende 

muitos estudantes em situação de vulnerabilidade social.  

 

2.4 Centro de Ensino Fundamental Engenho das Lajes (CEFEL) 

 

A demanda principal do CEFEL hoje é oriunda de uma portaria do Ministério 

Público que impede alunos menores de 18 anos a frequentarem o turno noturno. A 

escola hoje não tem estrutura suficiente para atender todos os estudantes nos 

turnos matutino e vespertino e por conta disso oferta turmas à noite. Alunos desde a 

Educação Infantil ao EJA são atendidos na unidade de ensino. 

Outra reclamação trazida pelo gestor da escola, entre outros diretores, foi a 

chegada do coordenador somente no 3º ou 4º bimestre. Além disso, no âmbito dos 

recursos humanos, a questão da terceirização de profissionais para atuar na 

vigilância e limpeza foi destacada. A ausência de merendeiras, vigilantes e faxineiras 

atrapalha o pleno funcionamento da escola. 

Novamente o assunto do PDAF foi retomado. A unidade de ensino está com 

pendências em inúmeros estabelecimentos e não possui papel A4. Hoje ela recebe 

quatro caixas para atender os 900 alunos. 

A situação do DFTRANS também está causando transtornos, visto que ainda 

há alunos que não conseguiram recarregar o cartão do passe livre estudantil. Muitas 
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matrículas estão sendo canceladas e vários alunos estão faltando por não terem 

recursos para ir à escola. 

 

2.5 Centro Interescolar de Línguas do Gama (CILG) 

 
O CILG atende hoje 5 mil alunos e está com falta de material e profissionais 

para atuarem na secretaria. O Centro recebe 3 caixas de papel para atender todas 

as turmas e há somente 4 funcionários na secretaria para fazer matrícula, 

renovação, protocolar documentos e realizar atendimento aos milhares de 

estudantes.  

A gestão também trouxe à discussão o problema da violência nas redondezas 

do prédio, motivo pelo qual muitos alunos vem desistindo dos cursos. Os 

cancelamentos de matrículas são frequentes e a decisão que prevê a atuação do 

batalhão escolar nos CILs é alterada constantemente. Hoje os CILs recebem o 

policiamento na unidade, mas isso não tem minimizado os assaltos nas 

proximidades.  

Outro apelo é a demora na divulgação da abertura de matrículas dos CILs. A 

previsão para o próximo semestre é que o processo seja iniciado mês que vem, mas 

não se sabe quando a SEE-DF iniciará a divulgação e nem se as vagas para a 

comunidade serão mediante sorteio ou através de fila. 

 

2.6 Centro de Ensino Infantil 1 do Gama (CEI 1) 

 
A diretora chamou a atenção para a necessidade de segurança, de material e 

itens de higiene para os alunos da Educação Infantil. Segundo a gestora, a escola 

atende alunos especiais que necessitam de fraldas, por exemplo, mas a SEE-DF 

não oferece recursos para cobrir despesas como essas.  

Além disso a máquina de reprodução de material, a duplicadora de papel, 

está na escola desde a inauguração, há 15 anos, e não funciona mais. A equipe 

gestora enviou documentos à Secretaria, mas não obteve êxito. O dinheiro do PDAF 

não é suficiente para cobrir as despesas e nem para a manutenção da máquina. As 

pequenas revitalizações da escola estão sendo feitas por meio de festas e rifas.  



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA DA CÂMARA  
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

 

RELATÓRIO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO GAMA – JUNHO DE 2016 

CESC 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

CULTURA (CESC – CLDF) 
  

A falta de professores também é recorrente. A diretora e a vice-diretora têm 

entrado em sala para cobrir ausências oriundas de atestado médio ou abono 

diariamente.  

 

2.7 Escola Classe 1 do Gama (EC 1) 

 
Dentre as reclamações relacionadas ao PDAF, ausência de funcionários para 

atuarem na secretaria, cozinha e sala de recursos, a unidade enfrenta a falta de um 

professor da área de informática para assumir o laboratório que conta com 36 

computadores e está fechado há seis anos. Muitos equipamentos estão se 

deteriorando por conta da poeira e do tempo. 

 A escola também está sem a duplicadora de papel e já gastou só esse ano 

R$ 460 reais na tentativa de sanar o problema.  

 Outra questão é o terreno onde fica localizada a quadra da escola. Por ser 

uma área afastada do prédio principal, ele tem atraído vândalos e traficantes de 

drogas no período da noite – o que impede o uso pelos estudantes durante o dia 

devido a sujeira.  

 A demora na entrega dos livros também foi lembrada. Além disso a rede 

elétrica precisa de reparos, principalmente para intensificar a iluminação do prédio 

no período da noite.  

 

2.8 Centro de Ensino Fundamental da Ponte Alta Norte (CEF PAN) 

 
A escola entrou em paralisação no mesmo dia desta reunião com os 

diretores. O Centro de Ensino Fundamental da Ponte Alta Norte está atualmente 

sem diretor à frente da unidade, sem coordenador, sem professores suficientes para 

atender os alunos e sem infraestrutura: há salas na escola que atendem duas 

turmas ao mesmo tempo, conforme relatou a professora na ocasião. São 30 alunos, 

15 do 1º ano e 15 do 4º tendo aulas no mesmo espaço físico. São 7 turmas e 

apenas 3 professores no quadro. 

Segundo o pedagogo a aprendizagem dos alunos está comprometida por 

conta desses problemas e, sobretudo, pela falta de água no prédio. Hoje a escola é 
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abastecida pela CAESB, mas a água não é suficiente para atender os turnos 

matutino e vespertino. 

Quando há chuvas as salas costumam alagar e os alunos não possuem 

nenhum espaço coberto, em caso de chuva ou sol, para realizarem atividades 

recreativas.  

 

2.9 Escola Classe 17 do Gama (EC 17) 

 

A importância da flexibilização do PDAF e a extinção da prova exigida no 

processo de eleição dos diretores de ensino foram itens trazidos pela gestora.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

A intenção é que este relatório sirva de embasamento para a Secretaria de 

Educação e o GDF na tentativa de solucionar os problemas apontados pelos 

diretores de ensino. No documento é possível analisar que muitas demandas são 

recorrentes, como a questão do PDAF, a falta de profissionais nas escolas, os 

problemas de manutenção dos prédios e de infraestrutura, bem como a necessidade 

de material de escritório e equipamentos.  

 

 

 

 
 


