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APRESENTAÇÃO 
 

Esta Cartilha tem como objetivo orientar os Gestores das Coordenações 

Regionais de Ensino - CRE, Diretores de Escolas e demais responsáveis por 

administrar prédios pertencentes à Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

bem como dos imóveis que estejam sob a sua responsabilidade, quanto aos 

serviços e/ou reparos passíveis de serem realizados com recursos 

disponibilizados diretamente às Coordenação Regional de Ensino/ Unidade 

Escolar, sem a necessidade de orientação técnica da Gerência de Manutenção 

das Unidades Escolares – GMESC. 

É importante registrar que os Responsáveis por prédios pertencentes à 

SEEDF não poderão modificar layout e ampliar ambientes, modificar e alterar 

elementos estruturais sem o aval do corpo técnico de engenheiros e arquitetos 

lotados na GMESC (subordinada à Diretoria de Engenharia – DIRED) ou Diretoria 

de Arquitetura - DIARQ da SEEDF.  

Caso haja qualquer interesse nesse sentido, o pedido deverá ser 

formalizado, por meio de Processo SEI - Sistema Eletrônico de Informação, 

direcionado à Coordenação Regional de Ensino para conhecimento, e posterior 

envio para pronunciamento das áreas técnicas para análise e manifestação. 

A GMESC está disponível para atender e avaliar a demanda de serviços e 

reparos urgentes na estrutura física das escolas e demais próprios pertencentes a 

SEEDF; contudo, buscando imprimir maior agilidade no atendimento aos serviços 

que poderão ser executados com recursos financeiros disponibilizados pelo 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, elencamos no 

presente documento os serviços que poderão ser realizados com os sobreditos 

recursos, sem o acompanhamento técnico especializado de profissionais com 

registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU (vinculados à SEEDF), tendo em 

vista que a sua pouca complexidade não acarreta em risco à integridade física dos 

usuários do imóvel.  
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Lembramos que em caso de dúvidas na execução de qualquer serviço ou 

sobre a possibilidade de inclusão de novos serviços a serem executados com 

verba própria, a Diretoria de Engenharia/ GMESC deverá ser consultada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A realidade da manutenção dos imóveis sob a responsabilidade desta 

Secretaria ainda não é a almejada pela Administração, considerando que a grande 

maioria dos prédios requer intervenções na sua estrutura física de forma 

constante, devido à depreciação gerada pelo tempo de uso dos mesmos, visto que 

diversos prédios escolares foram construídos há mais de 50 anos, fazendo-se 

necessária a execução de reformas mais significativas. 

A garantia de espaços adequados para a prática educacional ultrapassa o 

conceito de construção de equipamentos escolares. Um conjunto de aspectos 

contribui sistematicamente para o desenvolvimento da aprendizagem, entre estes 

salientamos a necessidade de preservação do ambiente escolar, estabelecendo 

condições de segurança ao corpo docente e discente, bem como a conservação 

das instalações físicas das escolas. 

Conforme a Norma Brasileira NBR 5674, a manutenção consiste no “ato ou 

efeito de resguardar de danos, decadência, prejuízo e outros riscos, mediante 

verificação atenta do uso e condições de permanência das características técnicas 

e funcionais da edificação e das suas instalações e equipamentos”.  

No início do ano de 2019, por meio do Programa SOS DF, foram realizados 

diversos atendimentos de manutenção nas edificações que abrigam a comunidade 

escolar, com a execução de reparos emergenciais, urgentes e rotineiros em 

prédios pertencentes à Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

É fundamental ressaltar a importância do papel desenvolvido pelo 

responsável pela gestão dos equipamentos escolares e os demais próprios desta 

Secretaria, pois o grau de atuação do mesmo está diretamente relacionado ao 

estado de conservação do ambiente escolar. 

Buscando prestar orientação aos responsáveis pela administração dos 

imóveis desta Secretaria, considerando os diversos graus de complexidade dos 

reaparos a serem realizados na estrutura físicas das edificações, apresentamos a 

seguir uma breve fundamentação sobre a classificação dos serviços a serem 

realizados em edificações. 
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Nesse mesmo sentido, elaboramos um check-list com orientação das 

ações, sobre a aplicação de recursos financeiros destinados diretamente à 

Coordenação Regional de Ensino ou Unidade Escolar, em serviços rotineiros à 

manutenção dos prédios, serviços esses considerados como pequenos reparos. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DOS REPAROS 
 

Podemos classificar os reparos em três tipos:  

 Graves; 

 Regulares; 

 Bons.  

 

2.1. Graves 
São reparos de caráter urgente e que, portanto, requerem uma intervenção 

imediata da Administração, considerando que o não atendimento poderá causar 

sérias consequências, tais como: danos e risco à integridade física dos usuários 

do prédio ou ao Patrimônio Público. 

Esses reparos sempre deverão ser executados com o aval de técnicos da 

Diretoria de Engenharia/SEEDF. 

Visando dar um melhor entendimento do que se tratam tais serviços, 

elencamos abaixo aqueles mais rotineiros: 

 Cobertura apresentando diversas goteiras e abaulamento da estrutura, 

gerando infiltrações em grandes áreas do prédio; 

 Instalação elétrica apresentando vários curtos circuitos e fiação com muitas 

emendas (gambiarras) que poderão causar princípios de incêndio e 

desarmamento de disjuntores; 

 Instalação hidráulica com vazamentos em todas as válvulas, mictórios de 

alvenaria sem condições de higiene, entupimentos na rede de esgoto que 

poderão levar à interdição do banheiro; 

 Teto e Forro com aspecto visual de abaulamento, podendo mostrar trincas 

e rachaduras nas lajes ou deformações excessivas em madeira; 

 Parede de alvenaria com trincas ou rachaduras com grandes extensões ou 

de madeira deterioradas e/ou deformadas; 

 Piso de concreto apresentando rachaduras e afundamento, assoalho de 

madeira quebrado e despregado, com iminência de desabamento;  

 Esquadria de ferro apresentando deformações impedindo o uso e manejo;  
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 Esquadria de madeira quebrada; 

 Estrutura de concreto com ferrugem aparente do aço e se desintegrando. 

 
2.2. Regulares 

São reparos que requerem uma intervenção de médio a  longo prazo e que  

não implicam risco aos seus usuários ou ao Patrimônio Público. 

Visando dar um melhor entendimento do que se tratam tais serviços, 

elencamos abaixo aqueles mais rotineiros: 

 Cobertura requerendo fixação de peças soltas ou entupimento de calhas 

com folhas; 

 Instalação elétrica apresentando defeito em disjuntor requerendo a sua 

troca;  

 Instalação hidráulica com torneira e/ou válvulas vazando requerendo a sua 

troca; 

 Teto e forro apresentando peças despregadas; 

 Parede em alvenaria com pequenas trincas e tábuas em madeira 

despregadas; 

 Piso de concreto com pequenas rachaduras ou tacos soltos; 

 Esquadria de ferro e de madeira necessitando de troca de fechaduras. 

 
2.3. Bom 

Estado de conservação dos componentes construtivos sem necessidade de 

intervenção a longo prazo.  

Usualmente, nesse caso apenas se faz necessária apenas a realização de 

manutenção preventiva e que, se executados dentro dos prazos indicados pelas 

normas técnicas, implicam em economia significativa aos cofres públicos, 

considerando que evitam maiores gastos com manutenção corretiva. 
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3. CHECK-LIST PARA VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PELAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO, DIRETORIAS 
DE ESCOLAS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ADMINISTRAR PRÉDIOS DA 
SEEDF 
 
 
3.1. LEGENDA 

 Serviços Tipo I – Unidade Escolar pode executar o reparo com recurso 

financeiro sob sua administração; 

 Serviços Tipo II – Unidade Escolar pode executar reparo com recurso 

financeiro sob sua administração, mas necessita consultar a Diretoria de 

Engenharia/ Gerência de Manutenção das Unidades Escolares – GMESC; 

 Serviços Tipo III – Solicitar avaliação técnica da Diretoria de Engenharia/ 

Gerência de Manutenção das Unidades Escolares – GMESC. 

 

3.2. PISOS 
Ladrilhos, lajotas, mármores e pastilhas 

 
Peças soltas: recolocar. 

 

Tacos 

 
Peças soltas: refazer a fixação. 

 

Assoalho 

 
Tábua empenada, lascada ou apodrecida: trocar as peças; 

 
Tábuas soltas: fixar. 

 

Piso vinílico 

 
Placas descoladas: refazer a colagem com cola apropriada. 
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3.3. ÁREAS NÃO PAVIMENTADAS 
Áreas verdes 

 Aparar a grama e os galhos das árvores; 

 Cortar o mato dentro dos limites do terreno da escola; 

 Vistoriar periodicamente a vegetação rasteira dos taludes: adubando e 

aguando, evitando a erosão e o desmoronamento de terras e o 

consequente entupimento da tubulação da rede de águas pluviais. 

 

Poças e lamaçais em áreas de terra 

 Escoar a água fazendo sulcos e perfurações; 

 Em áreas não gramadas, revolver a terra e misturá-la com pedra ou 

cascalho; 

 Cobrir a área com areia grossa; 

 Em áreas gramadas, revolver a terra e misturá-la com terra vegetal e 

adubar. 

 Plantar grama na área tratada. 

 

ATENÇÃO 
Garantir a manutenção das árvores e demais vegetações plantadas.  

Em obediência às normas de gabaritos locais e à legislação ambiental, não 

executar pisos em áreas não pavimentadas, nem remover ou cortar quaisquer 

árvores nas áreas da escola ou prédio próprio da SEEDF, sem a autorização 

prévia dos órgãos competentes. 
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3.4. GRADES, ALAMBRADOS E MUROS 
Grades e alambrados 

 
Trechos instáveis; 

 
Relocação;  

 
Alambrados divisórios e de fechamento; 

 Telas rompidas: substituir a tela danificada; 

 Arames rompidos: trocar o arame; 

 Ferrugem: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Reparos na pintura original. 

 

Muros de fechamento 

 Trechos instáveis; 

 Trincas e rachaduras; 

 Aumento de altura; 

 Abatimentos (redução de altura). 

 

3.5. QUADRAS DE ESPORTES 
Postes de vôlei, traves de futebol e tabela de basquete 

 Postes de vôlei, traves, tabela de madeira e aros deteriorados: providenciar 

a substituição. 

  

Redes de vôlei, futebol e cestos de basquete 

 Redes danificadas: providenciar a substituição. 

  

Arquibancadas 

 Execução de arquibancada para quadra de esportes. 
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Piso 

 
Execução e reparos em piso de quadra de esportes. 

 

3.6. GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRELHAS METÁLICAS, GRADES E 
TELAS DE PROTEÇÃO 

 Peças soltas e danificadas: consultar um serralheiro. 

 

3.7. PINTURA 
Madeira: óleo, esmalte e verniz 

 Pintura desfeita ou descascada: retirar a tinta da superfície afetada e 

restaurar a pintura original; 

 Verniz descascado: lixar a área afetada e restaurar a pintura original. 

  

Massa fina e corrida: látex (PVA, acrílica), cal e têmpera 

 
Manchas de bolor ou umidade: consultar um pedreiro e posteriormente um 

pintor para remover a tinta da área afetada e restaurar a pintura; 

 Buracos e depressões na massa corrida: consultar um pintor para remover 

a tinta da superfície afetada e refazer a pintura; 

 Pintura descascada ou desfeita: retirar a tinta da superfície afetada e 

restaurar a pintura original. 

  

Concreto, cimentado e fibrocimento: óleo, esmalte e látex 

 Pintura descascada ou desfeita: retirar a tinta da superfície afetada e 

restaurar a pintura original. 

 

3.8. REVESTIMENTOS 
Argamassa 

 
Argamassa trincada: retirar a argamassa em torno da trinca e refazer  

o revestimento; 

 
Descolamento da argamassa: refazer o revestimento na região afetada;  
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Manchas de umidade. 

  

Azulejos e pastilhas 

 
Desprendimento de azulejos e pastilhas: retirar e substituir os que estão 

afetados. 

 

3.9. PORTÕES E PARQUINHOS 
Portões e parquinhos de madeira 

 Empenamento: trocar a peça empenada; 

 Batentes soltos: refazer a fixação; 

 Dobradiças com folga: refazer a fixação; 

 Ferragens em mau estado: substituí-las; 

 Refazer a pintura; 

 
Instalação e substituição portões e brinquedos. 

  

Portões e parquinhos metálicos 

 Peças soltas, dobradiças com folga e telas rompidas: consultar serralheiro; 

 Ferrugem: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Refazer a pintura; 

 
Instalação e substituição dos portões e brinquedos. 

 

3.10. FERRAGENS 
Dobradiças, maçanetas, fechaduras, trincos, tarjetas, alavancas e molas 

 Peças desgastadas, emperradas ou endurecidas e molas em mau estado:  

reapertar porcas e parafusos, lubrificar com óleo fino de máquina, substituir 

as peças quebradas; 

 Má fixação e maçanetas mal posicionadas: refazer a fixação. 
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3.11. PORTAS E JANELAS 
Madeira 

 Empenamento, descolagem, rachaduras, batentes soltos: consultar 

marceneiro para o reparo das peças; 

 Refazer a pintura; 

 
Instalação e substituição de portas e janelas. 

  

Ferro 

 Ferrugem: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Refazer a pintura; 

 Portas e janelas emperradas e empenadas por falta de lubrificação:  

lubrificar com óleo fino de máquina; 

 
Esquadrias emperradas por flexão; 

 
Instalação e substituição de portas e janelas. 

 

3.12. VIDRAÇARIA 
Vidros e espelhos 

 Trincados e quebrados: chamar vidraceiro para substituí-los;  

 Fixação deteriorada: chamar vidraceiro para substituir a massa ou 

serralheiro para substituir a baguete. 

 

3.13. QUADROS (LOUSAS) 
Quadro de aviso 

 Ferrugem na moldura: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Refazer a pintura da moldura; 

 Deterioração do carpete: Providenciar a substituição com tapeceiro; 

 Peças soltas e danificadas: refazer a fixação. 
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Quadro branco e verde (madeira) 

 Ferrugem na moldura: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Refazer a pintura da moldura; 

 Deterioração da peça interna: Providenciar a substituição com marceneiro; 

 Peças soltas e danificadas: refazer a fixação. 

  

Quadro de argamassa 

 Pintura deteriorada: consultar um pintor; 

 Porta-giz ou moldura danificada: consultar um marceneiro ou serralheiro 

conforme o material utilizado; 

 Refazer a pintura da moldura ou do porta-giz; 

 Peças soltas e danificadas: refazer a fixação. 

 

3.14. BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO OU MATERIAL 
SEMELHANTE 
 

 Desprendimento da peça da parede: reinstalar; 

 Quebra ou rachadura da peça: substituir por peça de mesmo padrão; 

 
Material inadequado: substituição das peças. 

 

3.15. ESTRUTURAS 
Estrutura de concreto 

 Trincas ou rachaduras nas vigas, lajes e pilares. 

  

Estrutura metálica 

 Peças deformadas; 

 Peças corroídas. 
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Estrutura de madeira 

 Peças deformadas. 

 

CUIDADO! 
Pontos de ferrugem aparentes em estruturas de concreto requerem avaliação 

técnica da Diretoria de Engenharia/ GMESC. 

 

3.16. COBERTURAS 
Telhas e estrutura de madeira 

 Telhas quebradas ou deslocadas (pequena quantidade): consultar 

telhadista para substituir ou refazer a fixação das telhas;  

 Infiltração nos pontos de fixação: refazer a fixação e a vedação – consultar 

telhadista; 

 Telhas quebradas ou deslocadas (grande quantidade); 

 
Infiltração em laje impermeabilizada; 

 
Cupins. 

 

CUIDADO! 
Esses serviços envolvem risco de acidentes: queda de trabalhadores e de objetos. 

 

3.17. CALHAS, RUFOS E CONDUTORES 
 

 Calhas e condutores entupidos: retirar os detritos das calhas e desobstruir 

os condutores; 

 Ferrugem: limpar e aplicar tinta antioxidante; 

 Vazamento nas emendas: consultar um calheiro para refazer a solda e a 

vedação nas emendas; 

 Apodrecimento e peças quebradas: consultar um calheiro para substituir a 

peça; 
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Infiltração nas calhas de concreto. 

 

3.18. FORROS 
Madeira 

 
Tábuas empenadas, lascadas, apodrecidas (pequenas áreas): consultar 

carpinteiro para substituir as peças; 

 
Tábuas soltas: refazer a fixação; 

 Instalação de novo forro. 

  

Aglomerado e PVC 

 
Fixação solta e placas trincadas ou quebradas (pequenas áreas): consultar 

empresa especializada; 

 Instalação de novo forro. 

  

Gesso 

 
Trincas em forros: chamar um gesseiro para retocar as trincas; 

 
Quebras e furos: chamar um gesseiro para retirar a placa afetada e 

substituí-la por nova placa; 

 Instalação de novo forro. 

  

Lajes 

 Trincas e abaulamentos visíveis; 

 Manchas de umidade; 

 Execução de laje. 

 

3.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Lâmpadas e reatores 

 Lâmpadas e reatores queimados: fazer a substituição; 
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 Havendo a queima de mais de 10% das lâmpadas e/ou reatores, solicitar 

sempre o apoio de serviços especializados. 

  

Entrada e medição, quadros, circuitos, dispositivos de utilização e 
cabeamento e ampliação de rede 

 Havendo ocorrência, solicitar sempre o apoio de serviços especializados. 

  

Tomadas, interruptores e soquetes 

 Peças com avarias: substituir os espelhos de tomadas/interruptores e 

soquetes - consultar um eletricista para a substituição de tomadas e 

interruptores. 

 
Luminárias e refletores 

 Revisão e manutenção de luminária e refletores: desligar a corrente de luz 

e força do setor, retirar e limpar a luminária, reapertar parafusos, verificar 

os terminais elétricos, recolocar a luminária e verificar seu funcionamento – 

consultar um eletricista. 

 

ECONOMIZE ENERGIA 
Iluminação externa: observar para que as lâmpadas não fiquem acesas durante o 

dia. 

Iluminação de circulação: sempre que possível aproveitar a luz natural. 

Iluminação de salas de aula e demais ambientes: desligar as luminárias que não 

estejam em uso. 

Refrigeradores e freezers: verificar se as borrachas de isolamento das portas se 

encontram em bom estado e vedam adequadamente; não guardar alimentos ou 

líquidos quentes; evitar a abertura frequente das portas; regular o termostato para 

uma graduação mais baixa. 

Torneira elétrica, micro-ondas, chapas e fornos elétricos: utilizar com menor 

frequência. 
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ATENÇÃO 
Não substituir lâmpadas por outras mais fortes. 

Não fazer extensões nos circuitos elétricos, nem utilizar benjamins. 

Não substituir fusíveis queimados ou disjuntores quebrados por outros de maior 

capacidade. 

 

3.20. REDE DE ESGOTO 

 Entupimento: providenciar o desentupimento dos ramais de esgoto – 

consultar preliminarmente um bombeiro e, caso o problema não seja 

solucionado, consultar empresas desentupidoras; 

 Problema em trecho externo (rua); 

 Fazer limpezas periódicas nas caixas de gordura; 

 Ampliação e modificação de rede. 

 
3.21. FOSSAS E SUMIDOUROS 

 Entupimento: providenciar o esgotamento – consultar empresas 

especializadas (limpa-fossas); 

 Execução de novas fossas e sumidouros. 

 

3.22. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Ralos, drenos, tubulações, caixas de visita e canaletas 

 Fazer limpezas periódicas na rede; 

 Grelhas de concreto quebradas: substituir; 

 Ampliação e modificação de rede. 

 

3.23. APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Aparelhos sanitários 

 Trincas e quebras: substituir as peças – consultar bombeiro; 
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 Vazamentos: consultar bombeiro para verificar e solucionar o problema; 

 Repor os assentos sanitários. 

  

Tubulações internas em paredes 

 
Vazamentos: consultar bombeiro. 

  

Metais 

 Vazamentos: consultar um encanador; 

 O registro de pressão não fecha: trocar o reparo. 

  

Boia da caixa d’água 

 Êmbolo desgastado impossibilitando o fechamento da entrada de água: 

trocar a torneira de boia – consultar bombeiro. 

  

Reservatórios 

 Vazamentos; 

 Limpar e desinfetar a caixa semestralmente: as caixas devem ser limpas 

isoladamente evitando prejuízos no abastecimento. 

  

Bombas d´água 

 Em caso de mau funcionamento consultar bombeiro. 

  

Filtro 

 Lavar mensalmente e substituir o elemento filtrante semestralmente. 

 

3.24. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 
Reparo e execução de impermeabilizações. 
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ECONOMIZE ÁGUA 
Eliminar vazamentos em torneiras e registros. 

Utilizar baldes para lavagens ao invés de mangueiras. 

Orientar os usuários para uso sem desperdício. 

 

3.25. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 Extintores descarregados ou com prazo de validade vencido: providenciar 

a recarga ou a substituição do equipamento, a ser executada por empresa 

credenciada pelo Inmetro (CONSULTAR A GMASA). 

 Hidrantes danificados ou sem mangueiras e acessórios: substituir; 

 Sinalização de emergência e de rota de fuga faltantes ou desgastadas: 

substituir; 

 Luminárias de emergência com problemas: substituir. 

 

ATENÇÃO 
Não utilizar a mangueira do hidrante para lavagens. 

Não obstruir circulações ou escadas de acesso, pois, constituem-se em rotas de 

fuga obrigatórias pelas normas do Corpo de Bombeiros. 

 

3.26. REDE DE GÁS 

 
Reparos na rede de gás. 

ATENÇÃO! 
Em caso de vazamento: 

 Manter as pessoas longe do local; 

 Fechar os registros; 

 Não acender luzes; 

 Não fumar e não acender fósforos; 

 Abrir portas e janelas; 

 Afastar materiais inflamáveis; 

 Chamar a Diretoria de Engenharia/ GMESC. 
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CUIDADO! 
Não é permitido o uso de botijão doméstico (13 kg) em escolas. 

 

3.27. COMBATE A PRAGAS 
Desinsetização 

 Consultar empresa especializada em combate a pragas urbanas. Usar 

produtos de rápida eficiência e sem risco para a saúde das pessoas. 

  

Extinção de formigueiros 

 Consultar empresa especializada em combate a pragas urbanas. Usar 

produtos de rápida eficiência e sem risco para a saúde das pessoas. 

  

Desratização 

 Consultar empresa especializada em combate a pragas urbanas. Usar 

produtos de rápida eficiência e sem risco para a saúde das pessoas. 

  

Combate aos pombos 

 Fechar com telas os espaços onde os pombos possam se abrigar. 

 Instalar espículas em locais de pouso rotineiro. 
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SIGLAS 
 

 

CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

CRE – Coordenação Regional de Ensino 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

DIARQ – Diretoria de Arquitetura 

DIRED – Diretoria de Engenharia 

GMASA – Gerência de Manutenção de Serviços Administrativos 

GMESC – Gerência de Manutenção das Unidades Escolares 

NBR – Norma Brasileira 

NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 

SEEDF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

SEI – Sistema Eletrônico de Informação 
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