
Ambiente / Serviço Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)

Melhoria já foi realizada
(ou não é mais

considerado um
problema)?

Descreva uma possível solução/providência. Demanda recurso
financeiro?

Envolve
participação de

outro
órgão/entidade

além da escola?

Se envolve, qual
seria?

Qual prazo estimado
para implantação da

solução/providência?

Sala de Aula 01 (Sala 16) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura da sala Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reparo e pintura Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Troca da maçaneta Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de tomadas Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16)
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não
Não Instalação de um ventilador e substituição do outro, que é muito barulhento.

Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Aquisição e instalação de extintores com acesso para os adultos Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Instalação de uma bancada para organização do material dos alunos Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16) As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Troca da lixeira por uma com tampa Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 16)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

As pinturas precisam ser
renovadas ,os protetores de

parede estão danificados e falta de
armários. Não Refazer os protetores de parede e adquirir armários ou bancadas para a sala

Sim Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Aquisição e instalação de extintores com acesso para os adultos Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura da sala Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reparo e pintura Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17)
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não
Não Instalação de um ventilador e substituição do outro, que é muito barulhento.

Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Aquisição e instalação de extintores com acesso para os adultos Sim Não 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 17) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não
Instalação de uma bancada para organização do material dos alunos ou
aquisição de armários Sim Não 30 dias

Biblioteca Os livros estão cadastrados no computador? Não Não Implantação de um sistema de gestão de biblioteca Não Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Trocar o vidro quebrado Sim Não 30 dias

Biblioteca Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de tomadas Sim Não 90 dias

Biblioteca As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Instalação das tomadas de chão ou fechamento dos buracos Sim Não 30 dias

Biblioteca O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Biblioteca O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Aquisição e instalação de extintores com acesso para os adultos Sim Não 30 dias

Sala de Informática O quantitativo disponível de computadores atende à
quantidade de alunos por aula/atividade? Não Não Aquisição de mais computadores Sim Sim PRODABEL 120 dias ou mais

Sala de Informática Há monitores de informática para auxiliar os
estudantes? Não Não Contratar um monitor de informática para o noturno Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Informática O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias



Ambiente / Serviço Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)

Melhoria já foi realizada
(ou não é mais

considerado um
problema)?

Descreva uma possível solução/providência. Demanda recurso
financeiro?

Envolve
participação de

outro
órgão/entidade

além da escola?

Se envolve, qual
seria?

Qual prazo estimado
para implantação da

solução/providência?

Sala de Informática O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Aquisição e instalação de extintores com acesso para os adultos Sim Não 30 dias

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

Não
Não Limpeza dos equipamentos

Não Não 07 dias

Sala de Informática A organização do ambiente é adequada? Não Não
Disponibilizar uma outra sala para Laboratório ou criar estratégias para instalar
computadores nessa sala. Sim Sim PRODABEL 120 dias ou mais

Sala de Informática As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de lixeiras com tampa Sim Não 30 dias

Auditório / Sala Multimeios As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reparo e pintura Sim Não 30 dias

Auditório / Sala Multimeios As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reparar os vidros quebrados e fazer a manutenção Sim 30 dias

Auditório / Sala Multimeios A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Conserto da fechadura Sim 30 dias

Auditório / Sala Multimeios Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de tomadas Sim Não 90 dias

Auditório / Sala Multimeios As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Manutenção das tomadas Sim Não 30 dias

Auditório / Sala Multimeios A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Instalação de ar condicionado Sim Não 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Auditório / Sala Multimeios O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Instalação de extintor Sim Não 30 dias

Auditório / Sala Multimeios A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Limpeza frequente do ambiente Não Não 07 dias

Auditório / Sala Multimeios
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

As cadeiras estão muito sujas
Não Lavagem das cadeiras

Não Não 07 dias

Cozinha As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Trocar o vidro quebrado Não Não 07 dias

Cozinha O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso à sala Sim Não 30 dias

Cozinha O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Instalação de extintores Sim Não 30 dias

Cozinha As panelas se encontram em bom estado de
conservação? Não Não Adquirir novas panelas Sim Não 30 dias

Cantina O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Instalação dos extintores Sim Não 30 dias

Merenda A forma como a merenda é servida é satisfatória? Não Não
Necessário abrir a cantina para o jantar. Estamos comendo no pátio, na sala dos
professores e, muitas vezes, de pé. Não Não 07 dias

Merenda O local em que a merenda é servida é adequado? Não Não
Necessário abrir a cantina para o jantar. Estamos comendo no pátio, na sala dos
professores e, muitas vezes, de pé. Não Não 07 dias

Merenda A qualidade dos alimentos que são servidos é
satisfatória? Não Não Aumentar a quantidade de frutas e verduras Sim Não 07 dias

Merenda O cardápio semanal fica disposto regularmente? Não Não Divulgação do cardápio semanal Não Não 07 dias

Merenda A merenda corresponde ao cardápio? Não Não Não há cardápio Não Não 07 dias

Merenda A quantidade de cantineiras é suficiente para a
escola? Não Não Contratação de cantineira para o turno da noite Sim Não 07 dias

Pátio O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Instalação dos extintores Sim Não 30 dias

Pátio A quantidade de bebedouros é suficiente para
atender todos os estudantes? Não Não Instalação de bebedouros por toda a escola Sim Não 30 dias

Pátio As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de lixeiras com tampas Sim Não 07 dias
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Pátio A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Limpeza mais frequente Não Não 07 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)

Poderia ter mais bebedouro.
Não

Instalação de bebedouros por toda a escola Sim Não 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A arquibancada da quadra se encontra em bom
estado de conservação? Não Não Pintura da arquibancada da quadra Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Pintura do teto Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura das paredes Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção no basculante e abertura de outra janela Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Instalar iluminação nos boxes. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Modificar a janela Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso ao banheiro Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Conserto dos vazamentos e instalação de tampos Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino As descargas do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Conserto dos vazamentos Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Conserto dos vazamentos Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino As torneiras do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Troca da torneira Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Os banheiros não têm sabonete. Devem ser colocados. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não
Os banheiros não têm papel higiênico suficiente. Devem ser repostos tão logo
acabem. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de lixeiras com tampas Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Quantidade insuficiente de funcionários para a limpeza permanente do banheiro Sim Não 30 dias

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

Má ventilação, banheiro
desproporcional ao tamanho da

escola, má conservação das
pinturas. Não

Construção de outros banheiros espalhados pela escola Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção das janelas Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção das portas Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Modificar a janela Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso ao banheiro Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino Há vasos sanitários suficientes? Não Não Instalação de mictórios Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Conserto de vazamentos e instalação de tampos Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino As descargas do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Conserto de vazamentos Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Troca de uma das pias que está quebrada e conserto de vazamento Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino As torneiras do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Troca da torneira Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Colocar tampas com opção de fechamento nos ralos Sim Não 07 dias
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Banheiro Masculino O banheiro tem espelho? Não Não Instalação de espelho Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino O banheiro possui saboneteiras em bom estado de
uso e conservação? Não há Não Instalação de saboneteiras Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Instalação de saboneteiras, com reposição frequente Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não Reposição mais frequente Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de lixeiras com tampas Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino A limpeza do ambiente é adequada? Não Não Quantidade insuficiente de funcionários para a limpeza permanente do banheiro Sim Não 07 dias

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

Ventilação inadequada, péssima
higiene, sem mictório. Não

Relatados com mais detalhes nas questões anteriores Sim Não 30 dias

Entrada A entrada da escola é segura? Não Não Sim Não 30 dias

Entrada O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Refazer o piso do hall de entrada Sim Não 30 dias

Entrada A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Instalação de mais lâmpadas Sim Não 07 dias

Entrada As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de lixeiras com tampa Sim Não 07 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)

Sim o porteiro não fica na portaria
e o portão sempre está aberto, o

portão não encontra em bom
estado não há identificação na

entrada da escola. Instalação de
câmeras de segurança. Não

Parte já respondida nas questões anteriores e aquisição de câmeras de
segurança Sim Não 30 dias

Parte Externa Os postes de luz próximos à escola se encontram
em bom estado de conservação e funcionamento? Não Não Manutenção e instalação de postes de luz Não Sim OUTROS 90 dias

Parte Externa A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Manutenção dos holofotes na porta da escola Sim Não 30 dias

Parte Externa A faixa de pedestre próxima à escola se encontra
em bom estado de conservação? Não Não Pintura das sinalizações nas ruas Não Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa As placas de trânsito do entorno da escola se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não Instalação de placas de sinalização em todo o entorno da escola Não Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa Existem redutores de velocidade (quebra molas,
depressões) no entorno da escola? Não Não Instalação de redutores de velocidade Não Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa Há ponto de ônibus próximo à escola? Não Não Colocar uma das linhas do bairro para passar próximo à escola Não Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da
escola? Não Não Implantação da coleta seletiva Não Sim SLU 30 dias

Parte Externa A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Limpeza frequente e instalação de lixeiras no entorno da escola Não Sim SLU 30 dias

Sala dos Professores O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de usuários? Não Não

Ampliação da sala (Retirar a sala de direção e cordenação e transferir para
outro ambiente) Sim Sim OUTROS 90 dias

Sala dos Professores A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção na maçaneta que está meio bamba. Sim Não 07 dias

Sala dos Professores Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de mais tomadas Sim Não 30 dias

Sala dos Professores
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não
Não

Substituição por ventiladores silenciosos Sim Não 30 dias

Sala dos Professores O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Nivelar o piso com a altura da porta Sim Não 90 dias

Sala dos Professores O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Disponibilização de extintores em áreas acessíveis Sim Não 30 dias

Sala dos Professores Os armários/escaninhos do ambiente se encontram
em bom estado de conservação? Não Não Pintura dos armários Sim Não 90 dias

Manter o portão fechado e uma pessoa sempre disponível para efetuar a abertura
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Sala dos Professores A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não Aquisição de novas cadeiras Sim Não 30 dias

Sala dos Professores As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em
bom estado de conservação? Não Não Manutenção nas cadeiras existentes Sim Não 07 dias

Sala dos Professores A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não
A limpeza deve ser feita no início da manhã e nas trocas de turnos, inclusive à
noite. Não Não 07 dias

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)

Excesso de materiais didáticos,
desorganização geral, falta de

limpeza Não
Problemas já apontados anteriormente

Secretaria As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura do ambiente Sim Não 30 dias

Secretaria A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção na maçaneta Sim Não 07 dias

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

Não
Não

Substituição por ventiladores silenciosos Sim Não 30 dias

Secretaria O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Nivelar o piso com a altura da porta

Secretaria O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Disponibilização de extintores em áreas acessíveis Sim Não 90 dias

Secretaria A limpeza do ambiente é adequada? Não Não Limpeza mais frequente Não Não 07 dias

Questionário Direção O número de salas de aula atende a necessidade
da escola? Não Não Construção de mais salas de aula Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há separação de lixo reciclável? Não Não Implantação da separação do lixo Sim Sim SLU 90 dias

Questionário Direção O número de banheiros é suficiente para o número
de estudantes? Não Não Construção de mais banheiros Sim Não 120 dias ou mais

Questionário Direção Há acessibilidade para deficientes visuais na
escola? Não Não Implantação das melhorias demandadas pelas regras de acessibilidade visual Sim Não 120 dias ou mais

Questionário Direção Há auditório? Não Não Construir um auditório Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Caso haja falta de professores, cite a matéria e a
quantidade. Falta 1 Professor de Artes Não Nomeação de um professor de Artes Sim Não 07 dias


