
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 2
quinto ano B)

O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não Redução do número de estudantes por sala. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 2
quinto ano B) A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Conscientizar os estudantes da necessidade das portas e janelas ficarem

abertas durante as aulas,  para que assim as salas fiquem mais ventiladas. Não Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 2
quinto ano B) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Conscientizar os estudantes da necessidade de manter a sala organizada para

uma melhor aprendizagem. Não Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 2
quinto ano B)

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

Existe sim. Janelas sem cortinas,
com papeis colados para

escurecer o ambiente (sem
cortinas ou insulfilm) sala muito
abafada e muito apertada (sala

muito cheia)

Não
Instalação de insulfim , conscientizar os estudantes da necessidade das portas
e janelas ficarem abertas durante as aulas,  para que assim as salas fiquem
mais ventiladas e redução do número de alunos por turma.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 4) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Manuntenção das portas e fechaduras. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 02 (Sala 4) A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Conscientizar os estudantes da necessidade das portas e janelas ficarem
abertas durante as aulas,  para que assim as salas fiquem mais ventiladas. Não Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 4) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Redução do número de estudantes por sala e demarcação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 11) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Conscientizar  estudantes e professores dada necessidade de manter o
ambiente organizadol Não Não 30 dias

Biblioteca Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de mais tomadas. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Não Não Instalação de ar condicionado. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Retirada de caixas nos corredores das prateleiras para facilitar a circulação. Não Não 90 dias

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

Acessibilidade das tomadas
inadequada, difícil acesso entre as

estantes, muitas caixas com
uniforme bloqueando a passagem,
um dos ventiladores não funciona,

sensor de presença não está
funcionando, necessidade de um

ar condicionado.

Não Instalação de mais tomadas e retirada de caixas nos corredores das prateleiras
para facilitar a circulação. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Informática O espaço físico atende à quantidade de estudantes
por aula/atividade? Não Não Novo layout da sala que já está em funcionamento. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Sala de Informática Os cabos/fios/instalações elétricas estão adequados
(encapados) e em funcionamento? Não Não Aquisição de canaletas de poliuretano para acodicionar os fios. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Informática A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não Aquisição de mais mobiliários. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Informática Os estabilizadores/ltros de linha se encontram em
bom estado de conservação e em funcionamento? Não Não Reparos dos filtros de linha. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Informática Os painéis de aviso/comunicação da sala de aula se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não Aquisição e instalação do quadro de avisos. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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)

Janelas sem cortinas e sem
insulfilm, caixas de passagem de

fio sem tampa, quadro branco não
afixado na parede.

Não Reparos dos filtros de linha , Instalação de insulfim e aquisição e instalação de
canaletas de poliuretano para acodicionar os fios.

Auditório / Sala Multimeios As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Aquisição de novas lixeiras Sim Sim SMED 30 dias
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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)

Alguns assentos danificados,
camarim sendo utilizado como

depósito de materiais  e quadros
de sala, acúmulo de armários no

canto do palco. Não Reparos das cadeiras e remoção de material do camarim. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha Há fiação elétrica exposta? Sim Não Aquisição de canaletas de poliuretano para acodicionar os fios. Sim Sim SMED 07 dias

Cantina O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes durante as refeições? Não Não Utilizar o espaço em frente `a cantina com cadeiras e mesas para que todos

possam lanchar e almoçar sentados. Não Não

Merenda Há desperdício de merenda na escola? Sim Não Conscientização dos estudantes através de campanhas educativas promovidas
pelos auditores. Não Não 30 dias

Pátio A quantidade de bebedouros é suficiente para
atender todos os estudantes? Não Não Aquisição de pelo menos mais um bebedouro e campanhas de conscientização

para a conservação dos mesmos. Sim Sim SMED 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A quadra recebe a manutenção necessária? Não Não Limpeza da quadra e campanhas de conscientização sobre a conservação.
Revitalização do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Substituição das telas de arame por material que possibilite maior ventilação do
espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio A(s) rede(s) de vôlei se encontra(m) em bom estado
de conservação? Não há Não Aqusição de novas redes de voley. Sim Sim SMED 30 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)

Sim. Pouca  ventilação,  não há
câmeras, recipientes  de álcool

danificados.
Não Substituição das telas de arame por material que possibilite maior ventilação do

espaço e troca dos recipientes de álcool e instalação de câmeras. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Reposição dos produtos. Sim Sim SMED 07 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não Sim Sim SMED 07 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Sim Sim SMED 07 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não Sim Sim SMED 07 dias

Entrada As dimensões da entrada da escola são adequadas
à quantidade usual de estudantes? Não Não Abrir as duas partes do portão e permitir que os estudantes entrem

imediatamente após a chegada dos escolares. Não 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)

O portão da entrada precisa ser
pintado (ferrugem ) Não Executar o serviço de pintura. Sim Sim SMED 30 dias

Parte Externa As ruas do entorno da escola se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Parte Externa A faixa de pedestre próxima à escola se encontra
em bom estado de conservação? Não há Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Parte Externa As placas de trânsito do entorno da escola se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Parte Externa Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da
escola? Não Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim SLU 120 dias ou mais

Parte Externa Os bueiros da parte externa da escola se encontram
em bom estado de conservação e funcionamento? Não Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim OUTROS 90 dias

Parte Externa A limpeza do ambiente é adequada? Não Não
A direção solicitará providências junto aos órgão competentes para aquisição de
lixeiras e a escola juntamente promoverá campanhas educativas junto a
comunidade escolar.

Sim Sim SLU 120 dias ou mais

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)

Não há faixa de pedestre , entrada
área externa muito suja ,

sinalização escolar deixa a desejar
, as lixeiras comunitárias dos

moradores dos apartamenros no
entorno da escola, não são

suficientes para suportar todo o
lixo e assim o lixo se acumula
perto da entrada da escola.

Não A direção solicitará providências junto aos órgão competentes. Sim Sim SLU 120 dias ou mais

Reposição dos produtos.
Reposição dos produtos.
Reposição dos produtos.
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Sala dos Professores O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de usuários? Não Não Ampliação da sala dos professores. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Ampliação da sala dos professores. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não Aquisição de mobiliários. Sim Sim SMED 90 dias

Sala dos Professores A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A direção deverá nomear um funcionário para a organização do ambiente e
conscientizar os usuários da importância da conservação. Não Não 30 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)

Uma lâmpada precisa ser trocada,
Cadeiras que precisam de

reforma, achamos e perdidos da
escola dentro da sala em total

desorganização.

Não Reforma das cadeiras e definir outro local para os achados e perdidos. Sim Sim SMED 90 dias

Secretaria O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Providenciar um extintor para o local. Sim Sim SMED 30 dias

Secretaria O balcão para atendimento de pais e alunos se
encontra em bom estado de conservação? Não há Não Providenciar a instalação de um balcão. Sim Sim SMED 90 dias

Secretaria As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em
bom estado de conservação? Não Não Reforma das cadeiras. Sim Sim SMED 90 dias

Secretaria As impressoras da secretaria se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Aquisição de novos equipamentos ou reparo caso seja possível. Sim Sim SMED 07 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)

O arquivo precisa ser
pintado(ferrugem) , uma das

lixeiras precisa ser substituida., um
reparo na porta( rodinho)

Não Pintura do arquivo, aquisição de lixeira e reparo da porta. Sim Sim SMED 30 dias

Questionário Direção Há sala de artes? Não Não Destinar uma sala fixa para as aulas de arte. Não Não 90 dias

Questionário Direção Há laboratório de Ciências? Tem, mas não está em condições
de uso Não Garantir a funcionalidade da mesma . Não Não 90 dias

Questionário Direção Caso haja falta de professores, cite a matéria e a
quantidade.

Inglês, geográfica, matemática,
português. Não Garantia do quadro de professores. Sim Sim SMED 07 dias


