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INTRODUÇÃO 

 

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

estudantes da Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros, 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 atualizado1 a partir da dedução dos 

problemas/apontamentos desconsiderados e também daqueles já solucionados, 

conforme explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vários ambientes já não possuem mais apontamentos, após a dedução dos problemas desconsiderados e também 

daqueles já solucionados. 
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Número de apontamentos por ambiente 
auditado (EMPAB) 
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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 
82% 

Oportunidade 
de Melhoria 

18% 

Pontos positivos x Oportunidades 
de melhoria - Antes (EMPAB) 
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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 82% relativos a pontos positivos (Manter ou Inovar) 

para 85,63%, o que representa uma melhoria de 3,63%.  

 

  

Manter ou 
inovar 
85,63% 

Oportunidade 
de Melhoria 

14,37% 

Pontos positivos x Oportunidades de 
melhoria - Depois (EMPAB) 
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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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7,04% 

23,94% 

29,58% 

9,86% 

28,17% 

1,41% 

Estrutura física - necessidade
de construção ou reforma

Estrutura física – necessidade 
de reparo, manutenção ou 

substituição 

Equipamentos, utensílios ou
mobiliário - necessidade de

aquisição

Equipamentos, utensílios ou
mobiliário - necessidade de

reparo, manutenção ou
substituição

Processos internos – 
necessidade de melhoria 

Serviços essenciais – 
necessidade de melhoria ou 

implementação 

Classificação dos apontamentos/problemas (EMPAB) 
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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 67,61% das propostas/providências apresentadas 

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

32,39% não requerem a aplicação de recursos financeiros, ou seja, são soluções que a 

gestão da escola pode implantar (ou iniciar) de forma imediata. 

 

 

 

Não 
32,39% 

Sim 
67,61% 

Demanda Recurso Financeiro? 
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 Participação de outros órgãos/entidades 

 

 

 

 

 

Com relação ao gráfico acima, nota-se que 74,65% 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, 25,35% 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. 

 

Não 
74,65% 

Sim 
25,35% 

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, 25,35% das soluções/providências propostas demandam 

um tempo de implantação curto, de 05 a 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, 74,65% 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.   

11,27% 
14,08% 

22,54% 

52,11% 

05 dias 30 dias 60 dias 120 dias

Prazo estimado para implantação das 
propostas 
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CONCLUSÃO 

O objetivo do Projeto Aluno Auditor foi cumprido pela Escola Municipal Prefeito Aminthas de 

Barros. 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 – EMPAB2 

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 limpeza do ambiente é adequada? Pode 

melhorar 
Melhorar a limpeza . NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Auditório 
A organização do ambiente é adequada? 

Pode melhorar 
Melhoria dos móveis quebrados, 

compra de novos mobiliários, 
SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 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 há 

Realizar a pintura na cor branca no 
formato de uma tela compatível com o 

tamanho do auditório. 
SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Auditório 

As cortinas/persianas do auditório/local 
usado para apresentações ou eventos se 
encontram em bom estado conservação? 

Não há 

Fabricação e instalação de cortinas de 
tecido. 

SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Auditório 
As paredes do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 
Pintura das paredes. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Auditório 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não e 
em caso de resposta positiva descreva até 3 

problemas) Sim. Aquisição de telão de 
projeção, Melhorar os assentos, Aquisição 

de novo palco. 

Consertar o palco colocando um novo 
piso mais seguro. 

SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

                                                           
2
 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? 

Auditório 
Os assentos do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 
Conserto/compra dos assentos. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Banheiros 
Feminino 

A ventilação no ambiente é adequada? 
NÃO 

Colocar janelas mais ventiladas. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Banheiros 
Feminino 

Costuma faltar papel higiênico no 
banheiro? SIM 

Disponibilizar papel higiênico. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Banheiros 
Feminino 

Costuma faltar sabonete no banheiro? SIM Disponibilizar sabonetes. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 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) Melhor ventilação, Porta papel, 

chuveiros. 

Colocação de porta papel e chuveiros. SIM SIM NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Banheiros 
Feminino 

Há vasos sanitários suficientes? NÃO Colocação de mais vasos sanitários. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Banheiros 
Feminino 

O banheiro possui saboneteiras em bom 
estado de uso e conservação? Não há 

Colocação de saboneteiras. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Banheiros 
Masculino 

A limpeza do ambiente é adequada? NÃO Melhorar a limpeza do banheiro. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Banheiros 
Masculino 

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

Colocação de lixeiras. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 30 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) Melhorar a limpeza. 

Melhoria da limpeza. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 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? 

Banheiros 
Masculino 

O banheiro possui saboneteiras em bom 
estado de uso e conservação? Não há 

Colocação de saboneteiras. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Biblioteca 

Caso tenha ventilador ou ar condicionado, 
os mesmos se encontram em bom estado 
de conservação e em funcionamento? Não 

há 

Instalação de ventiladores. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Biblioteca 
Os livros estão cadastrados no 

computador? NÃO 
Instalação de programa para 

cadastramento dos livros. 
NÃO SIM PRODABEL 120 DIAS 

Espaço Escola 
Integrada 

A limpeza do ambiente é adequada? Pode 
melhorar 

Faltam funcionários da limpeza para a 
realização desta tarefa. 

NÃO SIM SMED 60 DIAS 

Espaço Escola 
Integrada 

A ventilação no ambiente é adequada? 
NÃO 

Melhorar a ventilação das janelas. SIM 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) Melhorar a ventilação. 

Melhorar a ventilação das janelas. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Espaço Escola 
Integrada 

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

há 
Colocação de lousa no espaço. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Merenda 
A quantidade de cantineiras é suficiente 

para a escola? NÃO 
Contratação de novas cantineiras. SIM SIM SMED 60 DIAS 

Merenda Há desperdício de merenda na escola? SIM 
Conscientizar os alunos através de 
campanha contra o desperdício. 

NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Parte Externa 
A pintura externa da escola se encontra em 

bom estado de conservação? NÃO 
Nova pintura do exterior da escola. SIM SIM SUDECAP 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 
O ruído externo dentro da escola impede o 
adequado funcionamento das atividades? 

SIM 
Melhoria da acústica da escola. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Pátio 
A iluminação é adequada às necessidades 

do ambiente? NÃO 
Colocação de mais lâmpadas no pátio. SIM SIM NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Pátio 
A quantidade de bebedouros é suficiente 

para atender todos os alunos? NÃO 
Instalação de mais bebedouros no ocal. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Pátio 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não e 
em caso de resposta positiva descreva até 3 
problemas) Sim. Falta de extintores no local 

e mais bebedouros. 

Colocação de extintores no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

A limpeza do ambiente é adequada? Pode 
melhorar 

Reforço na equipe de limpeza da 
escola. 

NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Quadra de 
Esportes/Ginásio 

As redes das cestas para basquete se 
encontram em bom estado de 

conservação? Não há 
Compra de novas cestas de basquete. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 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) Melhorar a limpeza do 
ambiente. 

Melhoria da limpeza do ambiente. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Questionário 
Diretor 

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

Estão fazendo orçamentos para este 
projeto. 

SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 



                                              CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

18 
 

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 

Caso haja falta de professores, cite a 
matéria e a quantidade. Ciências 01. 

Convocação de professor para a vaga 
em aberto. 

NÃO SIM SMED 120 DIAS 

Questionário 
Diretor 

Existe Conselho de Alimentação Escolar? 
NÃO 

Implantação do Conselho Alimentar NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Questionário 
Diretor 

Há acessibilidade para deficientes visuais na 
escola? NÃO 

Instalação de placas/equipamentos em 
braile por toda a escola. 

SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Questionário 
Diretor 

Há laboratório de Ciências? NÃO Instalação de laboratório de ciências. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

A limpeza do ambiente é adequada? Pode 
melhorar 

Melhorar a limpeza do ambiente. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 5 DIAS 

Sala de 
Informática 

A quantidade de cadeiras e mesas são 
suficientes para todos que utilizam o 

ambiente? NÃO 
Compra de mesas e cadeiras SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

A ventilação no ambiente é adequada? 
NÃO 

Instalação de mais ventiladores SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

As CPUS (processadores) e/ou monitores se 
encontram em bom estado de conservação 

e em funcionamento? NÃO 
Aquisição de novos computadores. SIM SIM PRODABEL 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

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

funcionamento? NÃO 
Instalação de novas tomadas. SIM 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? 

Sala de 
Informática 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não e 
em caso de resposta positiva descreva até 3 

problemas) Manutenção dos 
computadores,  Melhorar iluminação,  Mais 

ventiladores. 

Melhoria da iluminação e manutenção 
dos computadores. 

SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

O quantitativo disponível de computadores 
atende à quantidade de alunos por 

aula/atividade? NÃO 
Aquisição de novos computadores. SIM SIM PRODABEL 120 DIAS 

Sala de 
Informática 

Os computadores recebem manutenção? 
NÃO 

Melhoria no tempo de atendimento em 
relação a manutenção dos 

computadores. 
NÃO SIM PRODABEL 30 DIAS 

Sala dos 
Professores 

Há computador com acesso à internet na 
sala dos professores? NÃO 

Colocação de computadores com 
acesso a internet na sala dos 

professores. 
NÃO SIM PRODABEL 120 DIAS 

Salas de Aula 11 Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Salas de Aula 
500 

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

encontram em bom estado de 
conservação? Não há 

Instalação de painéis de aviso na sala. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Salas de Aula 
500 

Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Salas de Aula 
501 

Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas no local. 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 
EJA 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não e 
em caso de resposta positiva descreva até 3 

problemas) Mais tomadas. 

Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Salas de Aula 
EJA 

Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Salas de Aula 
EJA 

O ambiente é acessível para pessoas com 
deficiência? NÃO 

Trocar de sala onde tenha 
acessibilidade na escola. 

NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Salas de Aula 
Sala de Artes 

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

Colocação de novas lixeiras. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Salas de Aula 
Sala de Artes 

Existe algum problema no ambiente que 
não foi apontado? (Responda sim ou não e 
em caso de resposta positiva descreva até 3 

problemas) Mais tomadas. 

Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Salas de Aula 
Sala de Artes 

Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas no local. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Secretaria 
A organização do ambiente é adequada? 

Pode melhorar 
Reorganização do espaço. NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 30 DIAS 

Secretaria 
A ventilação no ambiente é adequada? 

NÃO 
Instalação de ventiladores. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Secretaria 
As cadeiras e mesas do ambiente se 

encontram em bom estado de 
conservação? NÃO 

Compra de novas mesas e cadeiras . SIM SIM OUTROS 120 DIAS 

Secretaria 
As impressoras da secretaria se encontram 

em bom estado de conservação e em 
funcionamento? NÃO 

Manutenção periódica das impressoras. NÃO SIM PRODABEL 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? 

Secretaria 
As tomadas do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação e em 
funcionamento? NÃO 

Instalação de novas tomadas. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Secretaria 

Caso tenha ventilador ou ar condicionado, 
os mesmos se encontram em bom estado 
de conservação e em funcionamento? Não 

há 

Instalação de ventiladores. SIM 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) Acústica Ruim,Melhorar o Lay-

out,  Troca dos computadores e 
impressoras. 

Melhorar acústica,Melhorar o Lay-out,  
Troca dos computadores e impressoras. 

SIM SIM PRODABEL 120 DIAS 

Secretaria Há tomadas o suficiente no ambiente? NÃO Instalação de novas tomadas. SIM NÃO NÃO ENVOLVE 60 DIAS 

Secretaria 
O acesso à internet atende às 

necessidades? NÃO 
Aumentar a velocidade de conexão da 

internet. 
NÃO SIM PRODABEL 120 DIAS 

Secretaria 
O arquivo da secretaria se encontra em 

bom estado de conservação? NÃO 
Aquisição de novo arquivo. NÃO SIM OUTROS 120 DIAS 

Secretaria 
O tamanho da secretaria é adequado para 
as funções exercidas neste ambiente? NÃO 

Mudança de sala para funcionamento 
da secretaria escolar. 

NÃO NÃO NÃO ENVOLVE 120 DIAS 

Secretaria 
Os armários do ambiente se encontram em 

bom estado de conservação? NÃO 
Aquisição de novos armários. NÃO SIM OUTROS 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? 

Secretaria 
Os computadores da secretaria se 

encontram em bom estado de conservação 
e em funcionamento? NÃO 

Aquisição de novos computadores. SIM SIM PRODABEL 120 DIAS 

Secretaria 
Os telefones da secretaria se encontram em 

bom estado de uso, conservação e em 
funcionamento? NÃO 

Troca do aparelho telefônico. 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 

 


