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Senhor Presidente, 

Nesse período de pandemia e de crise sanitária, que implicou o fechamento 

de muitas escolas no país por um período prolongado, bem assim a adoção do ensino 

remoto/híbrido, torna-se ainda mais essencial o olhar dos órgãos de controle, dos 

gestores públicos e da sociedade para a infraestrutura das escolas. Aspectos básicos, 

como acesso a água, esgoto, internet e energia elétrica são fundamentais para que 

se viabilize o retorno e a permanência das crianças e dos adolescentes em ambiente 

escolar seguro. 

Em tal contexto, e dando continuidade às ações colaborativas do Comitê 

Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, encaminho a V. Exª dados atinentes 

à infraestrutura das escolas públicas de educação básica desse Estado, extraídos do 

Censo Escolar 2020 (INEP/MEC), contemplando itens como conexão à internet e 

acesso a redes de esgoto, energia e água potável. 

Visando a permitir a incidência objetiva e pontual das eventuais ações 

orientadoras e fiscalizadoras dessa Corte de Contas, procurou-se, ainda, organizar 

as informações com o máximo detalhamento, de forma a disponibilizar aos 

Tribunais de Contas dados desagregados por Município de cada Estado, bem como 

por estabelecimento de ensino existente em cada Município (separando-se as redes 

estadual e local). O banco de dados completo está disponibilizado em formato Excel, 

por meio do link. 

Substratos com tamanha riqueza de elementos, acredito, podem ser 

utilizados como subsídios para direcionar uma atuação proativa dos órgãos de 

controle, inclusive buscando uma articulação interinstitucional para, 

concretamente, se assegurar a concretização do direito fundamental à educação.  

https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Dados-de-Infraestrutura-Escolar-por-Escola-Censo-Escolar-2020.xlsx


 

Para quaisquer contatos e informações indico os Assistentes Técnicos do 

CTE-IRB Júlia Cordova Klein (e-mail: juliack@tce.rs.gov.br; tel.: (51) 99566-4966 – 

Whatsapp) e Bruno Geremias Scotti (e-mail: scotti@tce.rs.gov.br; tel.: (48) 99610-

4523 – Whatsapp).  

Agradecendo pela atenção e colocando a equipe do Comitê da Educação ao 

dispor, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

   
 

Conselheiro Cezar Miola, 
Presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB. 

  


