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RELATÓRIO SITUACIONAL DA EEEFM MANOEL DA VERA CRUZ SÁ 
 

 

Nome da Escola: Manoel da Vera Cruz Sá 

Data de fundação: 28 de fevereiro de 2011 

Diretor: Francisco Sá dos Anjos 

Vice-diretora: Rosely Luzia Freitas de Paula 

Quantitativo de alunos atendidos no ano de 2019: 479 alunos 

Quantidade de turmas em 2019: 15 turmas 

Quantidade de turnos: 03 (três) 

Quantitativo de funcionários: 36 

Número de salas de aula: 06 

 

Apesar da escola ser nova em relação a data de fundação, ela encontra-se em estado 

bastante crítico, isso pelo fato de mesmo antes de sua inauguração sofreu com questões de 

depredação e saqueamento, onde sua estrutura e seus materiais sofreram grandes danos. 

A escola também conta com espaços que nunca funcionaram para os fins pelos quais 

foram inicialmente planejados, como por exemplo, o laboratório de informática e laboratório de 

ciências. 

O piso da escola se encontra em precário estado, cheio de buracos, ocasionado pelo 

material de construção de péssima qualidade usada na sua construção. 

A cobertura também sofreu com o trabalho de má qualidade realizado pela empresa 

que o construiu, onde o mesmo apresenta ondulações ocasionadas pelo peso das telhas 

usadas na cobertura, algumas delas já se encontram quebradas, o que faz com que haja 

goteiras nas salas e outros espaços quando chove. 

A situação da parte elétrica também se encontra em péssimo estado, o mau serviço, 

com utilização de materiais de má qualidade, fez com que vez ou outra ocorra circuitos nas 

dependências da escola, isso também ocasiona a queima de lâmpadas e, consequentemente, 

prejuízos para a escola, que às vezes deixam as salas de aulas escuras e inapropriada para 

estudo. 

A quadra da escola também enfrenta problemas, ela foi entregue sem ser de fato 

concluída, os pequenos reparos no piso, realizado por professores, foram as únicas reformas 
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recebidas pela mesma. As traves de madeira foram feitas pelos professores também, 

precisando de uma reforma urgente. 

Nos banheiros faltam descargas e a melhoria nos vasos e pias que foram danificados 

antes da escola começar a funcionar em 2011. 

A fossa sanitária está com a tampa quebrada como podemos observar na foto --- que 

segue em anexo. A caixa de gordura também está quebrada e transborda com frequência, 

exalando um mal cheiro, as tubulações que deveriam levar os dejetos da caixa estão 

quebrados, fazendo com que os resíduos fiquem ao ar livre. 

A parte hidráulica é outro grave problema apresentado na escola. A água é de péssima 

qualidade, com muita ferrugem, de consumo inadequado. Toda rede hidráulica apresenta-se 

comprometida, precisando de reparos urgente, inclusive a pia da copa que foi improvisada para 

que a escola funcionasse e continua do mesmo jeito até o momento. 

Algumas partes do muro da escola caíram há mais de um ano e outras partes estão 

prestes a desabar também. 

Em suma, a escola necessita de uma REFORMA URGENTE em toda sua estrutura, 

caso contrário muito em breve estará sem condições de funcionamento. 

Além da parte interna da escola, vale ressaltar aqui um dos maiores problemas 

enfrentados por toda a comunidade escolar desta unidade de ensino, trata-se do acesso ao 

prédio escolar. As ruas que dão acesso a escola estão quase que intrafegável, situação esta 

que vem se agravando ao longo dos anos e, nesse período de inverno amazônico, a situação 

das ruas ficam ainda piores. 

Diante do exposto, a comunidade escolar reuniu-se para discutir tais problemáticas e 

exigir que, juntamente com o poder público, encontre-se uma solução que amenize a situação 

desta escola, tão importante não apenas para os moradores do bairro, mas do município, uma 

vez que a mesma atende alunos de todas as partes da cidade e também alunos que vem do 

interior no transporte escolar. 

 

 

 
Francisco Sá dos Anjos 

Diretor Escolar 
Port. nº 9660/2016-SEDUC/PA 
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ANEXOS 
 
 

   
FOTOS 1 e 2 - FRENTE DA ESCOLA (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 

 
 
 

   
FOTOS 3 e 4 - PISO E ENTRADA DA ESCOLA (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
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FOTOS 5 e 6 – FOSSA SANITÁRIA QUEBRABA SUBMERSA E CAIXA DE GORDURA 
QUEBRADA (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
 
 

   
FOTOS 5 e 6 - ESPAÇOS ONDE DEVERIAM FUNCIONAR OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA E 

INFORMÁTICA (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
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FOTOS 7 e 8 - QUADRA DE ESPORTE (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 

  

   
FOTOS 9 e 10 - PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA (Fonte: 

escola Manoel Vera Cruz Sá) 
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FOTO 11 - SITUAÇÃO DAS SALAS DE AULA: FIAÇÃO EXPOSTA, FALTA DE ILUMINAÇÃO 

E VENTILADORES (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
 
 
 

  
FOTOS 12 e 13 - SITUAÇÃO DOS BANHEIROS E SISTEMA DE ÁGUA (Fonte: escola Manoel 

Vera Cruz Sá) 
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FOTO 14 - SITUAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA: ESTRUTURA COMPROMETIDA (Fonte: escola 

Manoel Vera Cruz Sá) 
 

   
FOTOS 15 e 16 – PARTE DO MURO DA FRENTE E DE TRÁS DA ESCOLA DESABOU 
(Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
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FOTOS 17 e 18 – TELHADO DA ESCOLA (Fonte: escola Manoel Vera Cruz Sá) 
 

 

 
FOTO 19 – ACESSO DO BLOCO DE SALA DE AULA PARA A QUADRA (Fonte: escola 

Manoel Vera Cruz Sá) 


