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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ÀS ESCOLAS  
 

 

Tendo em vista as demandas apresentadas pelos diretores de algumas escolas da 

região do Paranoá e Itapoã, no que diz respeito à Segurança Pública; 

Considerando direcionar, no que couber, à atuação da Policial Militar em satisfazer 

as demandas existentes.  

O Comandante do 20º BPM, Maj Miranda determinou que fossem realizadas  

visitas técnicas no mês de abril/maio de 2019, pelo Sgt Manoel e Sd Lorena à Escolas Públicas do 

Paranoá e Itapoã, a fim de verificar a situação de cada uma, no que diz respeito à segurança e adoção 

de medidas pertinentes à melhoria da segurança aos alunos e professores. 

 

 

DADOS DAS ESCOLAS ITAPOÃ-DF 
 

 

 I - ESCOLA CLASSE 01 (DIRETORA SIHAMI) 

QUANTIDADE DE ALUNOS: 1500 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui um porteiro no período noturno, 01 vigia por turno 

de 12h. Possui 16 câmeras e sistema de alarme, falta de controle eficiente do portão pra carros, não 

possui câmera direcionada para as biciletas, local onde ocorre os furtos.  

DEMANDAS INTERNAS: Bulling e Furto. 

DEMANDAS EXTERNAS: (perímetro escolar): consumo e tráfico de drogas; vias de fato; 

roubos e furtos; pichação, bares e casas de jogos; 

PRINCIPAL DEMANDA: Furto de bicicleta; 

OBSERVAÇÕES: Problemas na entrada e saída nos portões (falta de porteiros); 

Desconhecimento dos alunos em LA; Não possui carteira digital, catraca, nem agenda eletrônica; 

Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; Não existe pessoa responsável pela 

central de vídeo monitoramento. 

 MEDIDAS: 

1. ARI: tráfico de drogas; bares e casas de jogos e quadra coberta e praça próxima; 
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2. BPESC e 20º BPM: Consumo de drogas; vias de fato; roubos e furtos; pichação; 

Realização de Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação 

blits escolar (escola livre, varredura e bloqueio escolar); 

3. DF Legal e 20º BPM: Bares e casas de jogos; 

4. Escola: controle do Portão de acesso dos veículos; controle no portão de pedestres; 

verificar alunos em LA; Providenciar carteira digital, catraca e agenda eletrônica; 

Implantar Conselho de Segurança Escolar; Providenciar pessoa responsável pela 

central de vídeo monitoramento 24h, a fim de avisar instantaneamente à PMDF 

sobre incidência de crimes; Realizar palestras sobre bulling (possui 

acompanhamento psicológico) e uso de drogas; Direcionar câmera para o local 

onde as bicicletas ficam guardadas, e que fiquem guardadas de preferência 

próximo ao vigilante; Estabelecer comunicação entre os vigilantes/porteiros (rádio 

HT); Ter pelo menos 2 vigilantes/porteiros por turno, sendo um para o controle de 

pedestres, e o outro para Central de Vídeo monitoramento. 

5. ADM REGIONAL / CEB: providenciar troca da iluminação amarela pela branca 

em volta da escola. 

 

II – ESCOLA CLASSE 02  (Diretor: Dário da Silva / Erisvania da Silva) 
 

QUANTIDADE DE ALUNOS: 700 alunos 

SISTEMA DE SEGURANÇA: nenhum, um vigilante patrimonial, desconhece alunos em 

LA. Apenas cobra o uso de uniforme. 

DEMANDAS INTERNAS: Furto, pichação (raro). 

DEMANDAS EXTERNAS: Porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo 

de drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação, bares próximos.  

PRINCIPAL DEMANDA: Ponto crítico praça em frente, com aliciamento ao consumo e 

trafico de drogas, roubos na área externa, por ocasião das saídas/entrada dos turnos, Não há porteiros, 

professores e colaboradores e vigilantes que auxiliam nessa tarefa. Postes com iluminação queimada 

no interior da escola, iluminação externa ruim, comunicação com os pais mediante bilhetes; 

OBSERVAÇÕES: Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 
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1. Escola: implantar sistema de videomonitoramento; Tomar ciência dos alunos em 

LA; reforçar vigilância interna, para coibir furtos e pichações; Implantar catraca 

eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de Segurança Escolar. 

 2. ARI: tráfico de drogas; bares e casas de jogos e quadra coberta e praça próxima; 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação, bares próximos.  

Realização de Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz 

escolar (escola livre, varredura e bloqueio escolar); 

4.  ADM REGIONAL: melhorar sistema de iluminação. 

5. DF Legal e 20º BPM: verificar bares e estabelecimentos comerciais; 

 

III – CEF Dra. ZILDA ARNS (DIRETORA Zumira) 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS: 2400 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Cobra uso de uniforme, 35 câmeras sem monitoração, 

carterinha sendo implantado, um vigilante patrimonial, desconhece alunos em LA. 

DEMANDAS INTERNAS: Porte de arma de fogo, porte de arma branca (faca, tesoura), 

consumo de drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, ameaça contra professores, roubo, furto, 

dano ao patrimônio, gangues (divididas por quadras da cidade), invasões (pulam muro); 

DEMANDAS EXTERNAS: Porte de armas de fogo, porte de armas brancas, tráfico de 

drogas, vias de fato, roubo, furto, pichação, bares e casa de jogos a 100mts da escola;  

PRINCIPAL DEMANDA: Praça em frente a escola, uso de drogas, falta de controle de 

entrada/saída de alunos. 

OBSERVAÇÕES: O vice-diretor Brunno considera a invasão da escola como crítica, 

inclusive com ameaça a uma professora. O portão de alunos sempre aberto, sem controle de entrada 

e saída, falta de porteiro, dificuldade de entrega das carteirinhas aos que adquiriram, não há catraca 

eletrônica, bares próximos ofereciam venda de bebida alcoólica/cigarros/ vaporizador (narguilê), não 

oferece atendimento de psicólogos aos alunos; Desconhecimento dos alunos em LA; Iluminação 

ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; Não existe pessoa responsável pela central de vídeo 

monitoramento. Praça em frente ao colégio oferece aglomerações de adolescentes e jovens, com risco 

a segurança dos alunos por ocasião da saída de turno. Iluminação ruim;  

MEDIDAS: 
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1. Escola: designar pessoa para controlar sistema de videomonitoramento; Tomar 

ciência dos alunos em LA; reforçar vigilância interna, para coibir furtos e pichações; 

Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de 

Segurança Escolar. Melhorar o sistema de controle de entrada/saída de alunos; 

oferecimento de atendimento psicológico; 

2. ARI: verificar quanto ao tráfico de drogas; bares e casas de jogos e praça próxima; 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação, bares próximos.  

Realização de Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz 

escolar (escola livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar sistema de iluminação. 

 

IV – ESCOLA CLASSE CORA CORALINA – (Diretora Liese) Crítico 
 

QUANTIDADE DE ALUNOS: 1300 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Cobra uso de uniforme, sem câmeras, nem central de 

monitoramento, portão principal sempre aberto e sem controle de entrada com acesso livre ao 

estacionamento, o que facilita furto e dano aos veículos de professores, buraco no muro nos fundos 

que dá acesso a terreno baldio do proprietário, sem uso de carteirinha, um vigilante patrimonial, 

desconhece alunos em LA, ocorrência semanal encaminhada à DCA. 

DEMANDAS INTERNAS: Notícias de porte de arma de fogo, porte de arma branca (barra 

de ferro, facas), consumo de drogas (Crack no banheiro), tráfico de drogas no turno da tarde, bulling, 

muitas vias de fato (brigas), ameaça contra professores, furto, dano ao patrimônio, gangues (divididas 

por quadras da cidade), dano ao carro de professor; tentativa de furto da motocicleta de professor; 

DEMANDAS EXTERNAS: Roubo, Furto, sem iluminação pública; 

PRINCIPAL DEMANDA: Esta unidade por ter bastante vagas, tem recebido grande parte 

dos alunos problemáticos de outras escolas da região. A direção tem todo interesse em implantar a 

administração compartilhada com a PMDF. 

OBSERVAÇÕES: O portão principal que dá acesso à rua fica muito distante da entrada da 

unidade escolar, e permanece aberto permanentemente. Esse portão dá acesso livre de qualquer um 

ao estacionamento, onde houve a tentativa de furto de motocicleta de um professor recentemente. 
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Além disso propicia a entrada de estranhos ao colégio. Por ainda estar em obras há entrada de 

trabalhadores constantemente, Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

 O portão de alunos sempre aberto fica um vigilante, não foi observado nenhum controle de 

entrada e saída de alunos, falta de porteiro, não há implantação de carteirinha digital, não há catraca 

eletrônica, nem agenda eletrônica, não oferece atendimento de psicólogos aos alunos; 

Desconhecimento de alunos em LA; Iluminação no corredor entre o portão principal e a escola é 

ruim; iluminação na via em frente ao colégio ruim, Não existe Conselho de Segurança Escolar; Não 

hã câmeras.  

MEDIDAS: 

1. Escola: implantar sistema de videomonitoramento; Tomar ciência dos alunos em 

LA; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de 

Segurança Escolar. Designar controle pessoal na entrada e saída dos alunos (porteiro). 

Fechar buraco no muro; Implantar acompanhamento psicológico; 

 2. ARI: sem medidas. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: implantar sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola. 
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DADOS DAS VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS PARANOÁ-DF 

 

I – CAIC SANTA PAULINA – (Diretora: Oneide de Souza) 

QUANTIDADE DE ALUNOS: 760 alunos. Não funciona período noturno. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Cobra uso de uniforme, possui câmeras cobrindo apenas 

ambiente interno, central de monitoramento sem pessoa responsável, portão principal com vigilante, 

controle de entrada/ saída precário. um vigilante patrimonial, sem alunos em LA. Vulnerabilidade no 

portão dos fundos. 

DEMANDAS INTERNAS: Bulling, vias de fato, ameaça contra professores, furto, dano ao 

patrimônio (Tiveram 02 tvS Furtadas em março de 2019, que foram ressarcidas pelo vigilante), 

gangues,; 

DEMANDAS EXTERNAS: Porte de outros tipos de armas (02 casos), consumo de drogas, 

tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação, assalto no portão de carros por ocasião 

da entrada de professora, venda de doces por um ex presidiário na porta da escola;  

PRINCIPAL DEMANDA: O portão dos fundos recebe alunos que vem de ônibus, esse 

portão é entrada dos professores que vem de carro, sem porteiro e não há câmeras cobrindo a área 

externa, Considera o período da tarde final do turno como período crítico;. 

OBSERVAÇÕES: Falta de porteiro, não há carteirinha eletrônica, catraca eletrônica, nem 

agenda eletrônica; Iluminação externa ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; Não existe 

pessoa responsável pela central de vídeo monitoramento. Praça em frente ao colégio oferece 

aglomerações de adolescentes e jovens, com risco a segurança dos alunos por ocasião da saída de 

turno. Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 

1. Escola: Implantar câmeras cobrindo área externa, designar pessoa para controlar 

sistema de videomonitoramento; reforçar vigilância interna, principalmente no portão 

dos fundos com câmeras e porteiros(servidores remanejados), visando coibir furtos e 

pichações; Tomar ciência se há alunos em LA; Melhorar o sistema de controle de 

entrada/saída de alunos, Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital; 

Implantar Conselho de Segurança Escolar; oferecimento de atendimento psicológico 
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e palestras sobre os efeitos do bulling e conscientizar sobre as causa e consequências 

da violência; 

2. ARI: Verificar quanto ao tráfico de drogas; bares e casas de jogos e praça próxima; 

3. PMDF: Coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação, bares próximos. 

Realização de Operação Varredura, Escola Livre e operação blitz escolar (escola livre, 

varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: Melhorar sistema de iluminação com troca de lâmpadas para a 

de luz branca e extinguir os pontos negros. 

 

II – CIL 01  Paranoá (Diretor:Maria Oneide) 

 

 QUANTIDADE DE ALUNOS: 2400 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Não cobra uso de uniforme, nem carteirinha, possui 

câmeras, e central de monitoramento sem responsável, controle de entrada/saída precário e único sem 

estacionamento próprio, um vigilante patrimonial, desconhece alunos em LA. 

DEMANDAS INTERNAS: Nenhum porteiro, Consumo de drogas, bulling, vias de fato, 

ameaça contra professores, furto (de celular), pichação, Não tem informação sobre alunos em LA, 

não cobra uniforme nem carteirinhas, Possui câmeras, mas não há um responsável; 

DEMANDAS EXTERNAS: Um único vigia, Suspeita de porte de outros tipos de armas, 

Bares, Possui muito poucas ocorrências de alunos;  

PRINCIPAL DEMANDA: Uma mãe veio ao colégio brigar com uma aluna, devido ao 

relacionamento homoafetivo de sua filha com a aluna, gerou confusão e violência. Há relatos de 

assaltos a alunos na área externa geralmente com uso de faca por ocasião do entre turnos 

manha/tarde/noite. A direção informou que no período noturno tem 3 turnos de 1h30 cada. 

OBSERVAÇÕES: O prédio oferece risco grave a segurança por possuir três andares com 

uma única porta de entrada e saída que é pelas escadarias, que possui em média 80 a 90cm de largura, 

Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 
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MEDIDAS: 

1. Escola: designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; 

implantar câmeras que visualizem a área externa do colégio(lateral e fundos) Tomar 

ciência dos alunos em LA; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. 

Implantar Conselho de Segurança Escolar. Remanejar servidor para desempenhar 

controle pessoal(porteiro) na entrada e saída dos alunos, impedir entrada de pessoas 

não autorizadas a fim de garantir a segurança interna dos alunos. Cobrar uso de 

uniforme; Implantar acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras 

sobre bulling, violência e drogas. 

 2. ARI: sem medidas. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola. 

III – CEI 01 (Diretor:Denise Portela) 

TOTAL DE ALUNOS: 750 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Muro extremamente baixo, Possui porteiro (servidor 

remanejado), utiliza uniforme, não utiliza carteirinha, um vigilante, possui um porteiro (servidor 

readaptado) não possui câmeras, Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

DEMANDAS INTERNAS: Arremesso de objetos por cima do muro. 

DEMANDAS EXTERNAS: Pessoas pulam o muro e lançam objetos de fora pra dentro da 

escola, Consumo de drogas na praça de esportes, Roubo (2x a professores), pichação externa, a rua 

por trás do colégio possui o portão de acesso ao estacionamento sem monitoração. 

PRINCIPAL DEMANDA: Aumentar a altura do muro e colocar serpentina, Sinalização de 

trânsito para alterar a entrada principal para o portão dos fundos, onde há melhores condições de 

trânsito e mais espaço para fluxo de alunos propiciando melhor controle de entrada e saída de alunos. 
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OBSERVAÇÕES: - Alunos são crianças pequenas, Imensa vulnerabilidade por ocasião do 

muro muito baixo. - Não ha sistema de segurança implantado (Câmeras, carteirinhas, catracas, nem 

agenda eletrônica);- O Colégio tem problemas porque a entrada principal fica na entre quadras com 

pouco espaço de circulação de veículos por ocasião da entrada/saída de alunos;- Iluminação ruim; 

MEDIDAS: -  

1. Regional de Ensino/ Colégio: Alterar/Adaptar a entrada principal para o portão 

grande dos fundos, o que propiciaria uma visão geral dos muros dos fundos (baixos) 

pelo vigia e desafogaria o trânsito no portão da entrada da entre quadra. Comunicar 

com O Ministério Público local, a situação da obra dos muros que até então não foi 

recebida, devido a baixa altura.(se é o caso de aditivo ao contrato inicial ou abertura 

de licitação para complementar a obra inicialmente realizada.); implantar sistema de 

videomonitoramento interno e externo e designar pessoa responsável;  Cobrar uso de 

uniforme; Implantar acompanhamento psicológico dos  alunos;  

2. ARI: sem medidas. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola, Detran: Implantar Sinalização da via dos fundos ao colégio para propiciar, 

estacionamento exclusivo para transporte escolar, faixa de pedestre, e demais 

sinalizações próprias de escolas. 

  

IV  – ESCOLA CLASSE 01 (Diretor:Claudinei) 

TOTAL DE ALUNOS: 860 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Nenhum, apenas cobra uso do uniforme; Possui 01 porteiro 

por período e um vigia por turno de 12h.; 

DEMANDAS INTERNAS: Porte de outros tipos de armas, suspeita do consumo de drogas, 

bulling, vias de fatos entre alunos e pais, ameaça contra professores, furto, dano (janelas); 
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DEMANDAS EXTERNAS: Roubo. 

PRINCIPAL DEMANDA: Solicita melhoria na iluminação externa, um tel. de contato com 

o Besc que funcione, conflitos entre pais gerando ameaças e vias de fato.  

OBSERVAÇÕES: Controle de entrada e saída precário(visual), Iluminação ruim; Não existe 

Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 

1. Escola: Implantar câmeras que visualizem a área interna e externa do colégio, 

designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; Implantar catraca 

eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de Segurança Escolar. 

Porteiros serem orientados a impedir entrada de pessoas não autorizadas a fim de 

garantir a segurança interna dos alunos. Cobrar uso de uniforme de acordo com a 

norma legal; Implantar acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras 

sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

 2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas na praça ao lado do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola com a troca para luz branca. 

V  – ESCOLA CLASSE 02 (Quadra 30 do Paranoa) - Diretor:Maria das Graças 

TOTAL DE ALUNOS: 1160 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Há câmeras, algumas com defeitos, mas não há 

monitoramento, não usa carteirinha digital, nem catraca, nem agenda eletrônica, possui um vigilante 

patrimonial.  

DEMANDAS INTERNAS: Ocorrência de uso de canivete, consumo de drogas, uso de 

narguilé, bulling, bares só na comercial.  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

II COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL LESTE 

20º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR 

 

‘’Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade’’ 
Quadra 33 Área Especial 02 Lote 05 – Paranoá-DF 

Telefone: (61) 3910-1797 / E-mail: 20bpm.secretaria@gmail.com 
 

DEMANDAS EXTERNAS: Notícias de Porte de arma de fogo, porte de outros tipos de 

armas, consumo, tráfico de drogas, vias de fato, roubo, furto,  

PRINCIPAL DEMANDA: Iluminação externa e policiamento. 

OBSERVAÇÕES: Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS:  

1. Escola: Realizar manutenção da s câmeras, e aumentar a quantidade de forma a 

cobrir a área interna e externa do colégio, designar pessoa responsável pelo 

monitoramento, Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar 

Conselho de Segurança Escolar. Designar servidor readaptado(mesmo dque de outro 

colégio) para a função de porteiros, Muros requer manutenção com urgência, Cobrar 

uso de uniforme de acordo com a norma legal; Implantar acompanhamento psicológico 

e agendar seminários/palestras sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

 2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas na região próximo ao colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na  escola com a troca 

para luz branca. 

VI  – ESCOLA CLASSE 03 Quadra 17 do Paranoá (Diretor: Maria Vanilda) 

TOTAL DE ALUNOS: 721 alunos com idade de 05 a Até 12 anos 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui 05 porteiros(servidores remanejados), Possui Câmera 

de monitoramento apenas em ambiente interno, sem uma pessoa monitorando, não existe controle de 

entrada e saída de alunos, não há agenda eletrônica, não usa carteira eletrônica, nem catraca 

eletrônica.  

DEMANDAS INTERNAS: Na data de 29/04/2019, houve furto em sala de aula, o Besc foi 

chamado, mas não foi localizado o autor.  
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DEMANDAS EXTERNAS: Porte de arma, outras armas, Consumo de drogas, Tráfico de 

drogas, Roubo, Furto, Pichação, Bares e Casa de jogos.  

PRINCIPAL DEMANDA: Banca de doces na porta da escola contra vontade da direção 

OBSERVAÇÕES: Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar, poderia se 

remanejar alguns desses porteiros para outras escolas de ensino fundamental; 

MEDIDAS: 

1. Escola: Implantar câmeras que visualizem a área externa do colégio e no interior 

das salas, designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; Implantar 

catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de Segurança Escolar. 

Porteiros serem orientados a impedir entrada de pessoas não autorizadas a fim de 

garantir a segurança interna dos alunos; Cobrar uso de uniforme de acordo com a 

norma legal; Implantar acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras 

sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

 2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas na ligação com a quadra 15 e 

na praça ao lado do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública nas vias próximas à  

escola com a troca para luz branca. 

 

VII  – ESCOLA CLASSE 04 (Diretor: Humberto) 

TOTAL DE ALUNOS: 660 alunos. Idade de 05 a 12 anos, não funciona no período noturno. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Nenhum, um vigilante patrimonial, desconhece alunos em 

LA. Apenas cobra o uso de uniforme, duas pessoas na portaria. 

DEMANDAS INTERNAS: Porte de outras armas 2 casos, vias de fato 2 casos, dano ao 

patrimônio em dez/17. 
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DEMANDAS EXTERNAS:  A praça próxima ao colégio ha consumo de drogas. 

PRINCIPAL DEMANDA: Saída dos turnos, Praça atrás do colégio é área critica, consumo 

de drogas. 

OBSERVAÇÕES: As duas porteiras são servidoras da limpeza, Iluminação ruim; Não existe 

Conselho de Segurança Escolar. 

MEDIDAS: 

1. Escola: Implantar câmeras que visualizem a área interna e externa do colégio, 

designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; Implantar catraca 

eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de Segurança Escolar. 

Solicitar a Regional de ensino o remanejamento de servidores readaptados para exercer 

a função de porteiros nos dois turnos. Cobrar uso de uniforme de acordo com a norma 

legal; Implantar acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras sobre 

bulling, violência e drogas e Proerd. 

 2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas na praça ao lado do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola com a troca para luz branca. 

 

 

VIII  – ESCOLA CLASSE 05 (Diretora: Juliana) 

TOTAL DE ALUNOS: 600 alunos. De 05 a 12 anoa, não funciona no período noturno. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Não existe Conselho de Segurança Escolar, Sem câmeras, 

sem carteirinha digital, sem catraca eletrônica, Um vigilante patrimonial, possui 01 porteiro por turno, 

desconhece alunos em LA. Apenas cobra o uso de uniforme. 

DEMANDAS INTERNAS: vias de fato. 
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DEMANDAS EXTERNAS: Bar na esquina 

PRINCIPAL DEMANDA: Saída dos turnos, Praça atrás do colégio é área critica, consumo 

de drogas. 

OBSERVAÇÕES: Iluminação ruim; 

MEDIDAS: 

1. Escola: Implantar sistema de câmeras que visualizem a área interna e externa do 

colégio, designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; Implantar 

catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho de Segurança Escolar. 

Porteiros serem orientados a impedir entrada de pessoas não autorizadas a fim de 

garantir a segurança interna dos alunos. Cobrar uso de uniforme de acordo com a 

norma legal; Implantar acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras 

sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

 2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas na praça nas proximidades do 

  colégio. 

3. PMDF: Coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL: melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola com a troca para luz branca. 

 

IX  – Colégio de Ensino Fundamental 01 (Diretor: Flávio Fraga) 

TOTAL DE ALUNOS: 1900 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui 50 câmeras que cobrem apenas ambiente interno, 

porém sem monitoração, Sem carteirinha digital, sem catraca eletrônica, Um vigilante patrimonial, 

possui 01 porteiro no turno matutino (8h/dia), estima possuir em torno de 10 alunos em LA, apenas 

cobra o uso de uniforme. 
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DEMANDAS INTERNAS: Porte de armas de fogo denunciada, mas não apreendida, outras 

armas, consumo de drogas, tráfico, bulling, vias de fato, ameaças contra professores, roubo, furtos, 

pichação, dano patrimonial, gangues. 

DEMANDAS EXTERNAS: Porte de armas de fogo, outras armas, consumo e trafico de 

drogas em frente a escola, ameaças contra o diretor, roubo (assaltos), furtos, pichação, dano 

patrimonial, gangues, arremesso de objetos pelo muro nos fundos. 

PRINCIPAL DEMANDA: Saída dos turnos, acumulo de marginais em frente a escola 

permanentemente, consumo de drogas, tem total interesse na implantação de escola no programa 

compartilhada com a PMDF. 

OBSERVAÇÕES: O diretor possui várias informações a serem repassadas ao comandante 

do BPM. Gravação de aluno ameaçando de morte outra aluna, gravação de aluno dizendo ter dado 

tiros no colegio Zilda Arns antes de ser transferido. Alega não ter adotado o uso de carteirinhas, por 

risco de ressarcimento ao erário. Informa que na casa 7 e 21 está sendo utilizado como ponto de 

recepção de aparelhos de telefone roubados em troca por drogas, Iluminação ruim; Não existe 

Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 

1. Escola:  Complementar sistema de câmeras pra visualizar a área externa e 

estacionamento do colégio, bem como designar pessoa responsável pelo sistema de 

videomonitoramento; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar 

Conselho de Segurança Escolar. Solicitar a Regional de Ensino readaptação de 

servidor para exercer função de Porteiros. Cobrar uso de uniforme de acordo com a 

norma legal; Tomar ciência dos alunos em LA; Implantar acompanhamento 

psicológico e agendar seminários/palestras sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

2. ARI: Verificar a situação de ameaça, de tráfico e uso de drogas  nas proximidades 

do colégio, bem como no seu interior. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 
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4. ADM REGIONAL:  melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola com a troca para luz branca. 

5. DF Legal e 20º BPM: verificar bares e estabelecimentos comerciais; 

 

 

X  – Colégio de Ensino Fundamental 03 (Diretor: Rômulo Almeida) 

TOTAL DE ALUNOS: 1500 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui câmeras que cobrem ambiente interno/externo, porém 

sem monitoração, Sem carteirinha digital, sem catraca eletrônica, Um vigilante patrimonial por turno, 

sem porteiro, sabe que tem alunos em LA, mas não sabe quantos, apenas cobra o uso de uniforme, 

controle de entrada e saída precário.  

DEMANDAS INTERNAS: Suspeita de ter uso de outras armas, consumo e tráfico de drogas, 

bulling, ameaças contra professores, furtos, dano patrimonial constante, assédio professor aluna () 

prof. transferido, gangues. 

DEMANDAS EXTERNAS: Acredita haver porte de armas de fogo, outras armas, consumo 

e tráfico de drogas atraz do colégio na quadra 26 atrás da feira, na praça ao lado, bulling, roubo 

(assaltos), pichação, dano patrimonial, comércio na esquina vende bebida alcoólica e cigarro a alunos. 

PRINCIPAL DEMANDA: Entre turno ocorrência de assalto a alunos. 

OBSERVAÇÕES: Portão de acesso ao estacionamento aberto indistintamente, esse possui 

entrada lateral de pedestres que dá acesso ao colégio, não se sabe precisar se a câmera cobre essas 

duas entradas, Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 

1. Escola:  Designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; 

Solicitar a Regional de Ensino readaptação de servidor para exercer função de 

Porteiros; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho 

de Segurança Escolar.  Cobrar uso de uniforme de acordo com a norma legal; Tomar 
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ciência dos alunos em LA; Implantar acompanhamento psicológico e agendar 

seminários/palestras sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas  nas proximidades do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL:  melhorar o sistema de iluminação pública na via de acesso à 

escola com a troca para luz branca. 

5. DF Legal e 20º BPM: verificar bares e estabelecimentos comerciais; 

XI  – Colégio de Ensino Fundamental 04 (Diretor: Marcelo) 

TOTAL DE ALUNOS: 1500 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui câmeras que cobrem ambiente interno/externo, porém 

sem monitoração, Sem carteirinha digital, sem catraca eletrônica, Um vigilante patrimonial por turno, 

sem porteiro, apenas cobra o uso de uniforme, controle de entrada e saída precário, feito pelo 

vigilante.  

DEMANDAS INTERNAS: Suspeita de uso de outras armas, bulling(remediado no inicio, 

com mediação e envolvimento da família dos alunos), Furto mais de 05 casos resolvidos, pois foram 

identificados pelo sistema de monitoração, ocorrência de porte de drogas em 12/02, e furto de celular 

em 13/03. 

DEMANDAS EXTERNAS: Poucos pontos de luz, acredita haver consumo de drogas, roubo 

(assaltos com certa frequência), pichação, dano patrimonial, comércio na esquina vende bebida 

alcoólica e cigarro a alunos. 

PRINCIPAL DEMANDA: Entre turno ocorrência de assalto a alunos, praça da quadra 02 

considerada área critica, por consumo e venda de drogas, além de receptação de aparelhos de telefone 

furtados. 

OBSERVAÇÕES: Servidores estacionam no Detran por falta de estacionamento interno, 

Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar; 

MEDIDAS: 
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1. Escola:  Designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento; 

Solicitar a Regional de Ensino readaptação de servidor para exercer função de 

Porteiros; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. Implantar Conselho 

de Segurança Escolar.  Cobrar uso de uniforme de acordo com a norma legal; Tomar 

ciência dos alunos em LA; Implantar acompanhamento psicológico e agendar 

seminários/palestras sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas  nas proximidades do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL:  Melhoria na iluminação em frente ao colégio por ocasião de 

terreno baldio e corte e retirada de grandes árvores como pés de manga que facilitam 

a ocultação de pessoas mal intencionadas.; Solicitar a mudança da linha de ônibus nº 

784 e demais utilizadas pelos alunos para que passe em frente ao colégio, a fim de 

evitar o deslocamento de alunos para local ermo próximo ao Parque Vivencial do 

Paranoá, mas que o aluno possa pegar o ônibus em frente a escola, sob supervisão das 

câmeras de monitoramento.  

5. DF Legal e 20º BPM: verificar venda de bebidas cigarros a menores, no comércio 

próximo à escola; 

6. DETRAN: Solicitar demarcação sinalização como faixas de pedestre e colocação 

de sinalização de parada de ônibus coletivo em frente ao colégio. 

 

XII  – Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá (Diretor: Samuel) 

TOTAL DE ALUNOS: 2150 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui câmeras que cobrem ambiente interno/externo, porém 

sem monitoração, possui carteirinha digital, catraca eletrônica e agenda eletrônica, Um vigilante 

patrimonial por turno, possui 01 porteiro por turno, não sabe a quantidade de alunos em LA, cobra o 

uso de uniforme e carteirinha, controle de entrada e saída eficiente, com lista nominal de alunos sem 

uniforme e sem carteirinha.  
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DEMANDAS INTERNAS: pequenas pichações, suspeita do uso de drogas ilícitas 

DEMANDAS EXTERNAS: Há notícias de porte de armas de fogo, outras armas, consumo 

de drogas, tráfico, vias de fato, ameaças contra professores, roubo, comércio na esquina vende bebida 

alcoólica e cigarro a alunos menores de idade. 

PRINCIPAL DEMANDA: Solicita melhoria na iluminação em volta do colégio por luz 

branca, solicita uma viatura policial por ocasião dos entre turnos, devido a ocorrência de assaltos a 

alunos. 

OBSERVAÇÕES: sistema interligado de controle de entrada e saída de alunos, Iluminação 

ruim; Não existe Conselho de Segurança Escolar;.  

MEDIDAS: 

1. Escola: Designar pessoa responsável pelo sistema de videomonitoramento;  

Implantar Conselho de Segurança Escolar. Tomar ciência dos alunos em LA; Buscar 

melhor acompanhamento psicológico e agendar seminários/palestras sobre bulling, 

violência e drogas e proerd. 

2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas  nas proximidades do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 

4. ADM REGIONAL:  Solicitação de troca de toda iluminação em torno das escolas 

da luz amarela pela luz branca, a fim propiciar iluminação de qualidade e evitar pontos 

escuros onde há incidencia de assaltos a alunos/professores. 

5. DF Legal e 20º BPM: verificar bares e estabelecimentos comerciais; 

 

XIII  – Centro de Ensino Darcy Ribeiro (Diretor: Aldeneide) 

TOTAL DE ALUNOS: 1260 alunos. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: Possui 38 câmeras que cobrem ambiente interno, mas não 

externo, sem monitoração, não possui carteirinha digital, nem catraca eletrônica e agenda eletrônica, 
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Um vigilante patrimonial por turno, sem porteiro, cobra apenas o uso de uniforme, controle de entrada 

e saída eficiente, com lista nominal de alunos sem uniforme e sem carteirinha.  

DEMANDAS INTERNAS: pequenas pichações, suspeita do uso de drogas ilícitas 

DEMANDAS EXTERNAS: Há notícias de assaltos, ocorrencia de vias de fato envolvendo 

pais de alunos e alunos da escola a ser esclarecido pela direção porte de armas de fogo, outras armas, 

consumo de drogas, tráfico, vias de fato, ameaças contra professores, roubo, comércio na esquina 

vende bebida alcoólica e cigarro a alunos menores de idade. 

PRINCIPAL DEMANDA: Solicita melhoria na iluminação em volta do colégio por luz 

branca, solicita policiamento na área externa a fim de coibir assaltos por ocasião dos entre turnos. 

Considera como ponto crítico a praça da quadra 29 onde tem notícias de incidência de  tráfico, uso 

de drogas e aglomeração de alunos da escola.  

OBSERVAÇÕES: Não ha sistema interligado de controle de entrada e saída de alunos, não 

há controle efetivo de entrada e saída de alunos, Iluminação ruim; Não existe Conselho de Segurança 

Escolar; 

MEDIDAS: 

1. Escola: Complementar sistema de câmeras pra visualizar a área externa e 

estacionamento do colégio, bem como designar pessoa responsável pelo sistema de 

vídeo-monitoramento; Solicitar a Regional de Ensino readaptação de servidor para 

exercer função de Porteiros; Implantar catraca eletrônica, agenda e carteira digital. 

Implantar Conselho de Segurança Escolar.  Cobrar uso de uniforme de acordo com a 

norma legal; Tomar ciência dos alunos em LA; Implantar acompanhamento 

psicológico e agendar seminários/palestras sobre bulling, violência e drogas e proerd. 

2. ARI: Verificar a situação de tráfico e uso de drogas  nas proximidades do colégio. 

3. PMDF: coibir porte de armas de fogo, porte de outros tipos de armas, consumo de 

drogas, tráfico de drogas, bulling, vias de fato, roubo, furto, pichação. Realização de 

Operação Varredura e Escola Livre no período noturno, operação blitz escolar (escola 

livre, varredura e bloqueio escolar); 
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4. ADM REGIONAL:  Solicitação de troca de toda iluminação em torno das escolas 

da luz amarela pela luz branca, a fim propiciar iluminação de qualidade e evitar pontos 

escuros onde há incidência de assaltos a alunos/professores 

 

Observações Gerais:  

1.Tendo em vista haver apenas uma viatura do Besc que cobre todas as escolas da região, 

sugere que o policiamento do Besc seja priorizado nas escolas do Ensino Fundamental em detrimento 

das Escolas Classe (alunos de baixa faixa etária de 05 a 12 anos), pois se verifica a maioria das 

demandas naquelas escolas, pois possui alunos adolescente e jovens e adultos (EJA): 

1.1. O efetivo do Besc é de uma viatura com três policiais. Sugere-se que seja dividido o 

efetivo em duas viaturas com dois policiais cada, em vez de três, com aumento de um policial e uma 

viatura ou duas motos proporcionaria um ganho de 50% na cobertura das escolas da região.  

2.Verifica-se que em determinadas escolas têm 05 porteiros subempregados, pois poderiam 

ser remanejados para outras escolas que não possuem nenhum. Remanejamento de servidores em 

situação de readaptação para a função de porteiro, a fim de que haja um controle efetivo de 

entrada/saída de alunos/pessoas em todos os turnos. 

3. Sugere Termo de Ajustamento de Conduta entre o MP local e a Regional de ensino, a fim 

de subsidiar a implantação do sistema de carteirinhas digital, catraca eletrônica, e agenda eletrônica, 

inclusive ofertando amparo legal aos diretores sobre essa demanda, estipular um prazo para a 

implantação. 

4. Vincular a carteirinha de passe estudantil com a carteirinha estudantil que permita meia 

entrada em eventos e a carteirinha de identificação na catraca eletrônica tornando uma só com todas 

essas funcionalidades. Pois a carteirinha de passe livre já é custeada pelo GDF, não haveria custo 

adicional, porém caso houvesse poderia ser feita uma parceria público/privada(comerciantes locais) 

a fim de subsidiar o custo para implantação em todas as escolas. 

4.1 Cada escola Criar grupo de Transmissão pelo Watsaap, entre os pais/responsáveis e a 

direção da escola, a fim de facilitar a comunicação. Tento em vista a rotatividade de número de 

aparelhos de telefone pelos pais, sugere-se que seja feito uma atualização a cada 6 meses.  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

II COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL LESTE 

20º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR 

 

‘’Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade’’ 
Quadra 33 Área Especial 02 Lote 05 – Paranoá-DF 

Telefone: (61) 3910-1797 / E-mail: 20bpm.secretaria@gmail.com 
 

5. Ordem de serviço para realização de policiamento de em torno das escolas por ocasião dos 

entre turnos, período de maior demanda de assaltos a alunos. 

6. Operação de repressão ao tráfico de drogas em torno das escolas. 

7. Operação varredura inopinadamente nas escolas, a fim de que a ação surpresa venha a gerar 

efeitos reais. 

8. Solicitação de operação pelo DF Legal para repressão em comércio com venda de bebida 

alcoólica nas proximidades das escolas, em especial na esquina em frente ao CEM 01, na feira 

permanente ao lado do colégio CF 03. 

9. Solicitação de troca de toda iluminação em torno das escolas da luz amarela pela luz branca, 

a fim propiciar iluminação de qualidade e evitar pontos escuros onde há incidência de assaltos a 

alunos/professores. 

10. Direcionamento de câmeras para locais de entrada e saída de pessoas e local de guarda de 

bicicletas. Implantar câmeras que cubram a área externa dos colégios, especialmente nos portões dos 

fundos do CAIC e da Escola Classe da quadra 14. 

 Paranoá-DF, 09 de maio de 2019. 

 

 

LUIZ EDUARDO DA SILVA MIRANDA  - MAJ QOPM 

Comandante do 20º BPM 

 


