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INTRODUÇÃO 

 

Neste Relatório Conclusivo encontram-se os resultados das auditorias realizadas pelos 

estudantes da Escola Municipal Israel Pinheiro, participantes do Projeto Aluno Auditor. Os 

estudantes auditaram os ambientes da escola por meio da aplicação de questionários 

eletrônicos utilizando-se o aplicativo para celular “Monitorando a Cidade”. 

 

Após a realização das auditorias, os dados foram compilados no relatório preliminar, o que 

permitiu aos estudantes identificarem o que está adequado na escola, avaliado como positivo, 

e o que precisa melhorar na escola, classificado como uma oportunidade de melhoria. 

 

Em seguida, os estudantes, em conjunto com a equipe coordenadora do projeto em sua escola, 

discutiram e propuseram soluções/providências para cada apontamento realizado 

(oportunidade de melhoria), focando em medidas criativas, de baixo custo e com envolvimento 

da comunidade escolar. 

 

No capítulo seguinte, são apresentados os resultados do trabalho realizado pelos alunos que 

permitem visualizar várias informações da escola, como: 

 

a)  Os ambientes que possuem mais problemas a serem solucionados na escola, ou em 

outras palavras, mais oportunidades de melhoria (Número de apontamentos por 

ambiente auditado). 

 

b) A situação da escola, se ela precisa passar por muitas ou poucas intervenções de 

melhoria (Pontos positivos X Oportunidades de melhoria). 

 

c) Os tipos de problemas encontrados na escola (Classificação dos apontamentos). 

 

d) As propostas de soluções/melhorias apresentadas: se demandam ou não recursos 

financeiros; se demandam a participação de outros órgãos/entidades para resolução 
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dos problemas, e o prazo para implantação de tais propostas (Classificação das 

propostas de soluções/melhorias). 

 

Por último, é apresentada a Tabela de Oportunidades de Melhoria (ANEXO I) para a escola com 

as respectivas propostas de soluções/melhorias, que permitirá aos alunos e a toda comunidade 

escolar monitorar a implantação das ações propostas. No ANEXO II, é apresentado o indicador 

de desempenho do Projeto Aluno Auditor – IDPAA que tem como finalidade aferir o percentual 

de alcance dos objetivos do projeto aluno auditor nas escolas, bem como subsidiar a equipe 

coordenadora do projeto de informações essenciais ao seu aperfeiçoamento. A aplicação do 

IDPAA ocorre no ano seguinte à entrega dos relatórios conclusivos por meio da aplicação de 

questionários de avaliação do projeto. 

 

Reavaliação dos alunos após discussão  

 

Na fase conclusiva, os estudantes discutiram, em conjunto com a equipe coordenadora do 

projeto em sua escola, soluções/melhorias para os problemas encontrados (apontamentos 

realizados). Em vários casos, após reflexão e/ou conscientização, os estudantes reavaliaram 

alguns apontamentos e os desconsideraram como problema. Também há vários casos de 

problemas que foram detectados na fase preliminar e que foram rapidamente solucionados até 

o final da fase de discussão das propostas de melhoria. 

 

Assim, de forma a refletir essa mudança de percepção dos problemas/apontamentos realizados 

e também considerando as rápidas soluções já implantadas, foram realizados dois gráficos 

relativos à situação da escola (Pontos positivos X Oportunidades de melhoria), com a situação 

antes e após a discussão. Também, o gráfico “Número de apontamentos por ambiente 

auditado” foi atualizado para esta fase conclusiva, uma vez que o número de apontamentos 

diminuiu (dedução dos problemas/apontamentos desconsiderados e dos já solucionados), 

conforme explicado anteriormente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

a) Gráfico “Número de apontamentos por ambiente auditado” 

Este gráfico mostra a concentração/quantidade de apontamentos para cada ambiente 

auditado. Os ambientes foram organizados em ordem decrescente de concentração de 

apontamentos. Assim, é possível identificar os ambientes que possuem mais problemas 

a serem solucionados na escola, ou em outras palavras, mais oportunidades de 

melhoria. Nesta fase conclusiva, o gráfico foi atualizado a partir da dedução dos 

problemas/apontamentos desconsiderados e também daqueles já solucionados, 

conforme explicado anteriormente. 
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b) Gráfico “Pontos positivos x Oportunidades de melhoria” – antes e depois 

Neste gráfico, é possível comparar percentualmente o que está adequado, avaliado 

como positivo (manter ou inovar), e o que precisa melhorar na escola, classificado como 

oportunidade de melhoria. É possível visualizar a situação da escola, se ela precisa 

passar por muitas ou poucas intervenções de melhoria. 

 

Foram realizados dois gráficos relativos à situação da escola, com a situação antes da 

discussão dos problemas/apontamentos e após a discussão (dedução dos 

problemas/apontamentos desconsiderados e daqueles cujas soluções já foram 

implantadas), conforme explicado anteriormente. 

 

 

Manter ou 
Inovar 

67% 

Oportunidade 
de Melhoria 
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Pontos positivos x Oportunidades de 
melhoria - Antes (EMIP) 
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Observa-se pelos gráficos que a situação da escola se mostrou melhor após a dedução 

de alguns apontamentos que não foram mais considerados como problema ou que já 

foram solucionados, passando de 67% relativos a pontos positivos (Manter ou Inovar) 

para 81,38%, o que representa uma melhoria de 14,38%.  

 

  

Manter ou 
inovar 
81,38% 

Oportunidade 
de Melhoria 

18,62% 

Pontos positivos x Oportunidades 
de melhoria - Depois (EMIP) 
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c) Classificação dos apontamentos/problemas 

Os apontamentos identificados pelos alunos foram classificados em seis grupos 

distintos, conforme os critérios explanados a seguir: 

 

1) Estrutura física - necessidade de construção ou reforma. 

Neste grupo estão os problemas/apontamentos que se relacionam a problemas na 

estrutura física, necessitando para sua solução de: construção, ampliação ou reforma 

estrutural de edificação, instalação de novos circuitos elétricos de tomadas ou 

iluminação, construção ou reforma de rede hidráulica, troca de cobertura, troca de piso, 

necessidade de refazer estrutura ou parte dela, ou adequações na estrutura para 

acessibilidade. 

 

2) Estrutura física – necessidade de reparo, manutenção ou substituição. 

Neste grupo estão os elementos da estrutura física, como paredes, teto, piso, tomadas, 

lâmpadas, interruptores, sanitários, pias, torneiras, portas e janelas, que necessitam de 

melhorias do tipo: pintura, pequenas adaptações ou reparos, manutenções ou 

substituições. 

 

3) Equipamentos, utensílios ou mobiliário - necessidade de aquisição.  

Neste grupo encontram-se equipamentos eletrônicos (de informática, comunicação, 

audiovisual), eletrodomésticos (freezer, geladeira, fogão, forno, bebedouro), 

equipamentos esportivos (bolas, traves, hastes, tabelas), utensílios de cozinha (talheres, 

copos, panelas, pratos), mobiliário (armários, cadeiras, mesas, sofá), cortinas, lixeiras, 

saboneteiras, extintores de incêndio, entre outros, que estão ausentes, necessitando, 

portanto, de serem adquiridos. 

 

4) Equipamentos, utensílios ou mobiliário - necessidade de reparo, manutenção ou 

substituição. 

Neste grupo encontram-se equipamentos eletrônicos (de informática, comunicação, 

audiovisual), eletrodomésticos (freezer, geladeira, fogão, forno, bebedouro), 
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equipamentos esportivos (bolas, traves, hastes, tabelas), utensílios de cozinha (talheres, 

copos, panelas, pratos), mobiliário (armários, cadeiras, mesas, sofá), cortinas, lixeiras, 

extintores de incêndio, entre outros, que estão danificados ou em mau estado de 

conservação, ou fora da validade, necessitando de reparo, manutenção ou substituição. 

 

5) Processos internos – necessidade de melhoria. 

Neste grupo estão os problemas/apontamentos que dependem de ações internas a 

serem implantadas pela própria escola para sua correção/melhoria (como melhoria de 

limpeza e de organização), ou de ações que, por envolver outros órgãos/entidades da 

PBH, dependem de uma iniciativa administrativa da escola para encaminhar a resolução 

do problema (como a correção/melhoria de sinalização de trânsito do entorno da 

escola). 

 

6) Serviços essenciais – necessidade de melhoria ou implementação. 

Neste grupo estão os problemas/apontamentos associados à prestação de serviços 

essenciais (como falta de merenda, oferta inadequada de internet, falta de segurança, 

entre outros). 
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Classificação das propostas de soluções/melhorias 

 

As propostas de soluções/melhorias apresentadas foram classificadas em relação a 

demandar ou não recursos financeiros; demandar ou não a participação de outros 

órgãos/entidades para resolução dos problemas; e prazo estimado para implantação 

das propostas. 

 

 

 Recurso financeiro 

 

 

 

Observa-se pelo gráfico acima que 23,91% das propostas/providências apresentadas 

demandam a aplicação de recursos financeiros para sua implantação. Em contrapartida, 

75% não requerem a aplicação de recursos financeiros, ou seja, são soluções que a 

gestão da escola pode implantar (ou iniciar) de forma imediata. Em 01 caso este campo 

não foi preenchido (NR – não respondeu). 

 

 

Não 
75,00% 

Sim 
23,91% 

NR 
1,09% 

Demanda Recurso Financeiro? 
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 Participação de outros órgãos/entidades 

 

 

 

 

 

Com relação ao gráfico acima, nota-se que 72,83% das soluções/melhorias propostas só 

dependem da própria escola, não necessitando do envolvimento de outros 

órgãos/entidades da PBH. Essa é uma informação valiosa para a escola, uma vez que 

destaca a autonomia e protagonismo da escola na implantação das soluções. 

 

Em contrapartida, 23,91% das soluções/melhorias propostas devem ser implantadas em 

conjunto com outros órgãos/entidades da PBH, o que demandará da escola um maior 

esforço administrativo e gerencial para implantação da solução. Nestes casos as 

soluções tendem a demorar mais para serem implantadas, tendo em vista o 

envolvimento de um número maior de pessoas a serem consultadas e procedimentos a 

serem realizados. 

 

Em 3,26% dos casos este campo não foi preenchido (NR – não respondeu). 

Não 
72,83% 

Sim 
23,91% 

NR 
3,26% 

Envolve a participação de outro 
órgão/entidade? 
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 Prazo estimado para implantação da proposta 

 

 

Nota-se pela análise do gráfico “Prazo estimado para implantação das propostas” que, 

no entendimento dos alunos, 19,57% das soluções/providências propostas demandam 

um tempo de implantação curto, de 30 dias. Nesse grupo, encontram-se muitas 

soluções simples que vão desde pequenos reparos em alguns ambientes a outras 

relacionadas à organização dos espaços e melhoria de procedimentos internos. Essa é 

uma informação muito relevante, uma vez que a gestão da escola tem a possibilidade de 

apresentar resultados rápidos de melhoria nos ambientes escolares. 

 

Em contrapartida, 77,17% das soluções propostas necessitam para serem colocadas em 

prática de um espaço de tempo maior, de 60 a 120 dias. São soluções variadas que vão 

desde serviços de reforma/ampliação e manutenção na escola a aquisição/reposição de 

equipamentos e mobiliário.  

 

Em 3,26% dos casos este campo não foi preenchido (NR – não respondeu). 

  

0,00% 

19,57% 
21,74% 

55,43% 

3,26% 

05 dias 30 dias 60 dias 120 dias NR

Prazo estimado para implantação das 
propostas 
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CONCLUSÃO 

O objetivo do Projeto Aluno Auditor foi cumprido pela Escola Municipal Israel Pinheiro. Os 

alunos auditores identificaram os problemas da escola, discutiram e propuseram propostas de 

soluções/melhorias. Importante destacar que vários problemas inicialmente encontrados foram 

reavaliados pelos alunos e, após discussão, foram desconsiderados como problema, o que 

caracteriza uma mudança de percepção do aluno após uma análise crítica da situação e/ou 

conscientização frente à realidade da escola. Destaca-se, também, que várias soluções para 

problemas detectados na fase de auditoria já foram rapidamente implantadas antes mesmo da 

fase conclusiva dos trabalhos. 

Recomenda-se que a gestão da escola avalie os resultados deste trabalho de auditoria e busque 

implantar as soluções apresentadas pelos estudantes, especialmente as de curto prazo e que 

não demandam recursos (ou que demandem recursos de pequeno valor), uma vez que são 

ações mais fáceis de serem implantadas e que culminarão em resultados rápidos de melhoria 

nos ambientes escolares. Isso demonstrará a efetividade do projeto para os alunos, que 

poderão visualizar a completude de seus trabalhos, uma vez que todas as fases terão sido 

cumpridas, desde a identificação do problema, a construção da solução e a consequente 

resolução do problema com a implementação da oportunidade de melhoria. 

Para as soluções que requerem um tempo maior para implantação, a aplicação de recursos 

financeiros de maior valor ou o envolvimento de outros órgãos/entidades, recomenda-se que a 

gestão da escola analise com maiores detalhes a forma de implantação de tais soluções, 

buscando uma cooperação com a SMED nos casos que requeiram uma atuação conjunta, 

lembrando que a Controladoria-Geral do Município está à disposição para atuar como 

facilitador nesse processo. 

Importante destacar que os alunos auditores em conjunto com a comunidade escolar devem 

monitorar a implantação das propostas de soluções/melhorias apresentadas, solicitando à 

gestão da escola que todo o processo seja transparente e com diálogo acessível entre alunos e 

direção. Ademais, muito importante que os alunos auditores compartilhem o aprendizado 

adquirido neste projeto com toda a comunidade escolar, em especial quanto à conscientização 

acerca do cuidado com o bem público e o seu protagonismo em contribuir para a prestação de 

um serviço público de qualidade. 
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ANEXO I - Tabela de Oportunidades de Melhoria e respectivas Propostas de Soluções/Melhorias – EMIP1 

Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Auditório 
A organização do ambiente é adequada? 

Pode melhorar 

A organização ficará melhor se o excesso 
de equipamentos for retirado do 

ambiente e racionalizar o uso (atenção à 
limpeza e utilização) 

Não Não Não envolve 30 dias 

Auditório 

A tela de projeção (ou local em que se 
projeta a imagem) do auditório/local 

usado para apresentações ou eventos se 
encontra em bom estado de 

conservação? NÃO 

Aquisição de tela de projeção e 
conscientização do uso adequado. 

Sim Não Não envolve 60 dias 

Auditório 
As tomadas do ambiente se encontram 
em bom estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 

Elas estão em razoável estado, Necessita-
se de mais tomadas no espaço. 

Sim Não Não envolve 120 dias 

Auditório 

Caso tenha ventilador ou ar condicionado, 
os mesmos se encontram em bom estado 

de conservação e em funcionamento? 
NÃO 

O ar condicionado precisa de reparo. Sim Não Não envolve 120 dias 

Auditório 
O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

O extintor não se encontra no auditório 
por mau uso por parte de alguns alunos. 
É preciso conscientização quanto ao urso 

adequado do equipamento. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Auditório 
Os assentos do ambiente se encontram 
em bom estado de conservação? NÃO 

Reposição de assentos 
quebrados.Conscientização quanto ao 

bom uso. 
Não Não Não envolve 120 dias 

                                                           
1
 Texto reproduzido na íntegra e sem alterações, conforme encaminhado pela escola. 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Banheiros 
Feminino 

A iluminação é adequada às necessidades 
do ambiente? NÃO 

Algumas lâmpadas estão queimadas. É 
preciso trocá-las. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Banheiros 
Feminino 

As descargas do banheiro se encontram 
em bom estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 

Algumas descargas estão danificadas e 
precisam de reparo. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Feminino 

As portas do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? NÃO 

Uma porta precisa ser trocada e as 
fechaduras de revisão. 

Sim Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Feminino 

As torneiras do banheiro se encontram 
em bom estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 
Uma torneira precisa de reparo. Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Feminino 

Costuma faltar papel higiênico no 
banheiro? SIM 

O mau uso do papel por parte de alguns, 
acaba prejudicando todo um conjunto. A 

escola possui o papel. Necessário 
conscientização. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Feminino 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) a falta de papel 
higienico. 

O mau uso do papel por parte de alguns, 
acaba prejudicando todo um conjunto. A 

escola possui o papel. Necessário 
conscientização. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Feminino 

Os lavabos do banheiro se encontram em 
bom estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 

Falta a instalação de um bojo numa das 
pias do banheiro feminino. 

Sim Não Não envolve 0 

Banheiros 
Feminino 

Os vasos sanitários se encontram em bom 
estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 

Alguns vasos estão precisando de aperto 
pois estão meio bambos. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

As lixeiras do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? Não há 

Faltam lixeiras no banheiro masculino. 
Uma solução seria utilizar vasilhames que 

seriam descartados para uso como 
lixeiras nos banheiros. 

Não 0 0 0 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Banheiros 
Masculino 

As paredes do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? NÃO 

Algumas cerâmicas estão quebradas. 
Necessita de reposição. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

As portas do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? NÃO 

As fechaduras precisam de reparo. Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

Caso exista(m), o(s) mictório(s) está(ão) 
em boas condições de uso, conservação e 

funcionamento? NÃO 
Alguns mictórios precisam de reparo. Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

Costuma faltar papel higiênico no 
banheiro? SIM 

O mau uso do papel por parte de alguns, 
acaba prejudicando todo um conjunto. A 

escola possui o papel. Necessário 
conscientização. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) pia quebrada. teto 
mofado. paredes quebradas. 

Uma das pias precisa de bojo, cerâmica 
na parede quebradas, válvulas com 

defeito precisam de reparo.. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Banheiros 
Masculino 

O banheiro tem espelho? NÃO O banheiro necessita de um espelho. Sim Não Não envolve 60 dias 

Banheiros 
Masculino 

Os interruptores de luz do ambiente se 
encontram em bom estado de 

conservação e emfuncionamento? NÃO 
O interruptor precisa de reparo. Não Não Não envolve 60 dias 

Biblioteca 
Os livros estão cadastrados no 

computador? NÃO 

O computador está ruim. Atualização e 
instalação de programa para cadastro dos 

livros. 
Não Sim PRODABEL 120 dias 

Cozinha 
A geladeira se encontra em bom estado 
de conservação e em funcionamento? 

NÃO 
A geladeira precisa de reparo. Não Não Não envolve 120 dias 

Cozinha 
A iluminação é adequada às necessidades 

do ambiente? NÃO 
Algumas lâmpadas estão queimadas. É 

preciso trocá-las. 
Não Não Não envolve 30 dias 



                                              CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

17 
 

Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Cozinha 
A(s) mesa(s) do ambiente se encontra(m) 

em bom estado de conservação? NÃO 
Aquisição de novas mesas e reparo das 

existentes. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Cozinha 
As paredes do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 
Trocar as cerâmicas quebradas. Não Não Não envolve 120 dias 

Cozinha 
As portas do ambiente possuem proteção 

contra insetos e roedores? NÃO 
É necessária a instalação de rodos nas 

portas. 
Não Não Não envolve 60 dias 

Cozinha 
As telas ou fechamento dos ralos do 

ambiente se encontram em bom estado 
de conservação? NÃO 

As telas precisam de reparo ou troca por 
novas. 

Não Não Não envolve 60 dias 

Cozinha 
As torneiras do ambiente se encontram 

em bom estado de conservação e em 
funcionamento? NÃO 

As torneiras estão em bom estado. 
Algumas precisam de troca de buchas 

e/ou reparo. 
Não Não Não envolve 30 dias 

Cozinha 
O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

É preciso repor o extintor que foi retirado 
da cozinha. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Cozinha 
Quando todos os equipamentos estão 
ligados, o disjuntor cai (desarma)? SIM 

Revisão do quadro de distribuição. Não Não Não envolve 30 dias 

Entrada A entrada da escola é segura? NÃO Melhorar sinalização. Não Sim BHTRANS 120 dias 

Entrada 
As lixeiras do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? Não há 
Aumentar o número de lixeiras na 

entrada. Utilizar lixeiras recicláveis. 
Não Sim SLU 120 dias 

Entrada 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 
até 3 problemas) 1- falta de lixeiras, 2- 
falta de limpeza, 3- falta de capinação 

Atenção com a limpeza, instalação de 
lixeiras. 

Não Sim SLU 120 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Espaço Escola 
Integrada 

A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) 
em bom estado de conservação? NÃO 

As portas e as fechaduras precisam de 
reparo. 

Não Não Não envolve 60 dias 

Espaço Escola 
Integrada 

As paredes do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? NÃO 

Melhorar a limpeza e a pintura. Não Não Não envolve 60 dias 

Espaço Escola 
Integrada 

Caso utilize, a quantidade de cadeiras e 
mesas são suficientes para todos que 

utilizam o ambiente? NÃO 

Maior número de cadeiras para atender 
as crianças. 

Não Não Não envolve 120 dias 

Espaço Escola 
Integrada 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 
até 3 problemas) 1.Espaço insuficiênte a 
devida quantidade de alunos, 2.poucas 

tomadas. 

Busca de um outro espaço para abrigar as 
atividades da Escola Integrada seria uma 
possível solução para o problema de falta 

de espaço. 

Não Sim SMED 120 dias 

Espaço Escola 
Integrada 

O quadro ou lousa do espaço se encontra 
em bom estado de uso e conservação? 

Não há 

Seria interessante incluir uma lousa para 
o local. 

Sim Não Não envolve 60 dias 

Merenda 
Há desperdício de merenda na escola? 

SIM 

Conscientição da importância de se evitar 
o disperdício de alimentos. Instalação de 

placas de orientação. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Merenda Houve falta de merenda este ano? SIM 
Aumentar, em certos dias, a quantidade 

servida. 
Não Não Não envolve 60 dias 

Parte Externa 
As ruas do entorno da escola se 
encontram em bom estado de 

conservação? NÃO 

As ruas do entorno precisam de 
melhorias no que se refere ao asfalto  e à 

coleta de lixo. 
Não Sim SLU 120 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Parte Externa 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) 1poderia haver grade de 
proteção, 2melhoramento de entrada 
para os deficientes, 3pontos de coleta 

seletiva. 

Solicitar aos órgãos competentes grades 
de proteção, melhoria nos passeios e 

lixeiras. 
Não Sim Outros 120 dias 

Parte Externa 
Há controle do mato e da vegetação 

invasiva perto da escola? NÃO 
Existem pontos que precisam de capina e 

limpeza de mato. 
Não Sim SLU 120 dias 

Parte Externa 
Há equipamentos para coleta seletiva no 

entorno da escola? NÃO 
Solicitar aos órgãos competentes lixeiras 

de coleta seletiva. 
Não Sim SLU 120 dias 

Parte Externa 
O ambiente é acessível para pessoas com 

deficiência? NÃO 
O passeio do entorno da escola precisa de 

adaptação e acessibilidade. 
Não Sim Outros 120 dias 

Parte Externa 
Os bueiros da parte externa da escola se 

encontram em bom estado de 
conservação? Não há 

Necessária a limpeza constante. Não Sim SLU 120 dias 

Parte Externa 
Os postes com lâmpadas próximos à 

escola se encontram em bom estado de 
conservação? NÃO 

Alguns postes estão com lâmpadas 
quebradas. 

Não Sim Outros 120 dias 

Pátio 
As lixeiras do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 

Necessário conscientizar alunos e 
funcionários quanto à importância de 

preservar esses equipamentos. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

A pintura da quadra (marcações do chão) 
se encontra em bom estado de 

conservação? NÃO 

A quadra inferior precisa de novas 
marcações no chão.  

Sim Não Não envolve 120 dias 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

A(s) rede(s) de vôlei se encontra(m) em 
bom estado de conservação? Não há 

É necessário adquirir novas redes de 
vôlei. 

Sim Não Não envolve 30 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

As hastes de vôlei se encontram em bom 
estado de conservação e em 

funcionamento? Não há 
É necessario adquirir novas hastes. Sim Não Não envolve 30 dias 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

As redes para as traves de 
futebol/handebol se encontram em bom 

estado de conservação? NÃO 

Necessária a aquisição e instalação das 
redes. 

Sim Não Não envolve 30 dias 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

As traves de futebol/handebol se 
encontram em bom estado de 

conservação e em funcionamento? NÃO 

Uma das traves do ginásio está bamba. 
Precisa de reparo. 

Não 0 Não envolve 60 dias 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) o gol , as redes, cesta de 
basquete 

Necessário reparo no suporte do aro de 
basquete. 

Não Não Não envolve 60 dias 

Questionário 
Diretor 

A escola possui projeto de prevenção e 
combate a incêndio aprovado? NÃO 

A escola não possui o projeto. Não Sim Outros 120 dias 

Questionário 
Diretor 

Caso haja falta de professores, cite a 
matéria e a quantidade. Educação física, 

geografia,artes, inglês, 

O turno vespertino está comeografia, 
Arte, Inglês, Ed. Física. 

Não Sim SMED 30 dias 

Questionário 
Diretor 

Há auditório? NÃO 

A sala que é utilizada como auditório é 
adaptada pois é uma sala de aula. Seria 

interessante um projeto para a 
construção de um espaço que atenda 

essa necessidade da escola. 

Sim Sim Outros 120 dias 

Questionário 
Diretor 

Há sala de artes? NÃO 
Como existe sala ociosa na escola, 

poderíamos disponibilizar para a sala de 
artes. 

Não Não Não envolve 120 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Questionário 
Diretor 

Há separação de lixo reciclável? NÃO 

Não existe ainda uma separação 
sistematizada de lixo reciclável na escola. 
Se faz necessário um projeto que envolva 

toda a comunidade escolar com este 
objetivo. 

Não Sim SLU 120 dias 

Refeitório 
A(s) janela(s) do ambiente se encontra(m) 

em bom estado de conservação? NÃO 
Uma janela com vidro quebrado. Sim Não Não envolve 30 dias 

Sala de 
Informática 

A organização do ambiente é adequada? 
Pode melhorar 

A sala possui alguns materiais 
amontoados (cadeiras e outros objetos) 

que podem ser orgazinados em outro 
ambiente. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Sala de 
Informática 

As tomadas do ambiente se encontram 
em bom estado de conservação e em 

funcionamento? NÃO 

 É preciso trocar algumas tomadas ou 
mesmo revisál-las. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Sala de 
Informática 

Caso tenha ventilador ou ar condicionado, 
os mesmos se encontram em bom estado 

de conservação e em funcionamento? 
NÃO 

O ventilador precisa de reparo e limpeza. Não Não Não envolve 30 dias 

Sala de 
Informática 

O acesso à internet atende às 
necessidades dos usuários? NÃO 

A reclamação é que a internet, vez ou 
outra, fica lenta e impede os alunos de 

realizarem atividades. 
Não Sim PRODABEL 60 dias 

Sala de 
Informática 

O quantitativo disponível de 
computadores atende à quantidade de 

alunos por aula/atividade? NÃO 

Faltam computadores em bom estado 
para atendimento de uma turma. 

Não Sim PRODABEL 60 dias 



                                              CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

22 
 

Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Sala dos 
Professores 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 
até 3 problemas) Sim. , 1Insuficiência de 
tomadas , 2Falta de extintor, 3lâmpadas 

queimadas 

Aumentar o número de tomadas, incluir o 
extintor e trocar lâmpadas queimadas. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Sala dos 
Professores 

Há tomadas o suficiente no ambiente? 
NÃO 

Acrescentar mais tomadas neste 
ambiente seria o desejável. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Sala dos 
Professores 

O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

É necessário repor o extintor que havia 
no ambiente. 

0 0 0 0 

Salas de Aula 12 

Caso existam, os painéis de 
aviso/comunicação da sala de aula se 

encontram em bom estado de 
conservação? Não há 

É necessária a instalação de paineis de 
aviso em todas as salas de aula. 

Sim Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 12 
O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

Conscientizar os alunos quanto à 
importância do uso correto e 

manutenção  do equipamento. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Salas de Aula 19 
A iluminação é adequada às necessidades 

do ambiente? NÃO 
É necessária a troca das lâmpadas 

queimadas. 
Não Não Não envolve 30 dias 

Salas de Aula 19 
As paredes do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 
As paredes da sala precisam de atenção e 

alguns cuidados (pintura e reparo) 
Não Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 19 

Caso existam, os painéis de 
aviso/comunicação da sala de aula se 

encontram em bom estado de 
conservação? Não há 

É necessária a instalação de paineis de 
aviso em todas as salas de aula. 

Sim Não Não envolve 120 dias 

Salas de Aula 19 

Caso tenha ventilador ou ar condicionado, 
os mesmos se encontram em bom estado 

de conservação e em funcionamento? 
NÃO 

O ventilador precisa de reparo e limpeza 
ou mesmo aquisição de novos. 

Sim Não Não envolve 60 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Salas de Aula 19 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) sim, a falta de 
ventiladores atrapalha a ventilação no 

ambiente 

Aqusição de novos. Sim Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 19 
O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? NÃO 

Conscientizar os alunos quanto à 
importância do uso correto e 

manutenção  do equipamento. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Salas de Aula 
sala 11 

Caso existam, os painéis de 
aviso/comunicação da sala de aula se 

encontram em bom estado de 
conservação? Não há 

É necessária a aquisição de painéis de 
aviso. 

Sim Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 
sala 11 

O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

Conscientizar os alunos quanto à 
importância do uso correto e 

manutenção  do equipamento. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Salas de Aula 
Sala 20 

A iluminação é adequada às necessidades 
do ambiente? NÃO 

É prciso trocar algumas lâmpadas 
queimadas. 

Não Não Não envolve 30 dias 

Salas de Aula 
Sala 20 

As paredes do ambiente se encontram em 
bom estado de conservação? NÃO 

As paredes da sala precisam de atenção e 
alguns cuidados (pintura e reparo) 

Sim Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 
Sala 20 

Caso existam, os painéis de 
aviso/comunicação da sala de aula se 

encontram em bom estado de 
conservação? NÃO 

É ncessária a instalação de paineis de 
aviso nas salas. 

Sim Não Não envolve 120 dias 

Salas de Aula 
Sala 20 

O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

Conscientizar os alunos quanto à 
importância do uso correto e 

manutenção  do equipamento. 
Não Não Não envolve 120 dias 
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Ambiente 
Achado de Auditoria (Oportunidade de 

Melhoria) 
Descreva uma possível solução / 

providência. 

Demanda 
Recurso 

Financeiro? 

Envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade além 

da escola? 

Se envolve 
participação de 

outro órgão 
/entidade, qual 

seria? 

Qual prazo estimado 
para efetivação da 

solução/providência? 

Salas de Aula 
Sala 4 Educação 

infantil 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) Sim., 1 lâmpada 
queimada, 2 Falta de organização 

Melhorar a distribuição de carteiras no 
ambiente e troca de lâmpadas. 

Não Não Não envolve 60 dias 

Salas de Aula 
Sala 4 Educação 

infantil 

O ambiente é acessível para pessoas com 
deficiência? NÃO 

As salas do 2º piso do infantil não são 
acessíveis. 

Não Sim Outros 120 dias 

Salas de Aula 
Sala 4 Educação 

infantil 

O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) 
do (ou no) ambiente se encontra(m) na 

validade? Não há 

Conscientizar os alunos quanto à 
importância do uso correto e 

manutenção  do equipamento. 
Não Não Não envolve 120 dias 

Secretaria 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não 
e em caso de resposta positiva descreva 

até 3 problemas) A rede de internet 
compromete o serviço pois é lenta. As 
impressoras estão vez ou outra com 

problemas. 

Melhorar a qualidade de internet, bem 
como o funcionamento das impressoras 

do local. 
Não Sim PRODABEL 120 dias 

Secretaria 
O acesso à internet atende às 

necessidades? NÃO 
Melhorar a qualidade de internet. Não Sim PRODABEL 120 dias 

Secretaria 
O arquivo da secretaria se encontra em 

bom estado de conservação? NÃO 
É ncessária a aquisição de novos arquivos. Sim Não Não envolve 120 dias 

Secretaria 
O tamanho da secretaria é adequado para 

as funções exercidas neste ambiente? 
NÃO 

A melhor opção para o problema e 
ampliação do espaço. 

Não Sim Outros 120 dias 

Secretaria 
Os armários do ambiente se encontram 
em bom estado de conservação? NÃO 

Aquisição de pelo menos um armário. Sim Não Não envolve 120 dias 
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ANEXO II – Metodologia de Avaliação do Desempenho do Projeto Aluno 

Auditor 

 

O indicador de desempenho do Projeto Aluno Auditor – IDPAA tem como finalidade aferir o 

percentual de alcance dos objetivos do projeto aluno auditor nas escolas participantes, bem como 

subsidiar a equipe coordenadora do projeto de informações essenciais ao seu aperfeiçoamento. 

 

Pretende-se aferir se a execução do projeto nas escolas trouxe incremento do sentimento de 

pertencimento às escolas; incremento do incentivo e da promoção de ações de controle social nas 

escolas; e aperfeiçoamento de serviços e melhorias para as escolas. 

 

Para obtenção do indicador serão aplicados dois questionários, por meio do Google Formulários, aos 

stakeholders do programa aluno auditor (alunos que realizaram as auditorias na escola, monitores, 

professores e direção). 

Os questionários a serem aplicados são constituídos de duas partes: 

Parte 1: Contém questões que avaliam o índice ISP “incremento do sentimento de 

pertencimento” e o índice IPCS “incremento do incentivo e da promoção do controle social”. 

É composta por 07 afirmativas, de caráter opinativo, além de um campo para proposição de 

sugestões/críticas/elogios em relação ao projeto, e deverá ser aplicada aos alunos, 

monitores, professores e diretores (ou vices). O Questionário Parte 01 será aplicado após 

quatro meses da entrega dos relatórios conclusivos (entre março e abril do ano seguinte). 

Parte 2: Contém questões que avaliam o índice EPM “execução de propostas de melhorias”. 

É composta por 04 perguntas que deverão ser respondidas em conjunto pelo diretor (e/ou 

vice) e o professor referência, além de um campo livre para sugestões/críticas/elogios em 

relação ao projeto. O Questionário Parte 02 será aplicado após sete meses da entrega dos 

relatórios conclusivos (entre junho e julho do ano seguinte). 

Assim, pelas respostas obtidas será avaliada a percepção dos stakeholders do projeto quanto ao 

incremento do sentimento de pertencimento, ao incremento do incentivo e da promoção de ações de 

controle social nas escolas e à execução das propostas de melhorias sugeridas pelos alunos auditores. 
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A cada uma dessas percepções será atribuída um peso específico (respectivamente, 0.45, 0.45 e 0.10), 

de modo que o somatório dos produtos do peso pelo valor percentual da percepção de cada 

stakeholder corresponderá o indicador de desempenho do projeto aluno auditor - IDPAA, conforme 

equação a seguir: 

                                     

ISP     =  Parcela referente ao aspecto incremento do sentimento de pertencimento 

IPCS  =  Parcela referente ao aspecto incremento do incentivo e da promoção de ações de controle social na escola 

EPM   =  Parcela referente à execução de propostas de melhorias 

 

O indicador varia de 0 a 1 e quanto maior, melhor será o desempenho do projeto na escola, conforme 

a seguinte faixa de valores: 

0,8 < x < 1,0 

0,6 < x < 0,8 

0,4 < x < 0,6 

0,2 < x < 0,4 

0,0 < x < 0,2 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Péssimo 

 


