
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 8) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura e reboco em alguns pontos. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Conserto dos trincos; Substituição de vidros quebrados e pintados; Lubrificação

das corrediças. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Conserto dos trincos, que não permitem o fechamento da porta; Desempenar a

porta. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Colocação de novas tomadas. Sim Sim SMED 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Substituição por tomadas novas. Sim Sim SMED 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não

Construção de rampa na entrada da sala para acesso de cadeirantes.
Disponibilização de carteiras adaptadas, com largura compatível para encaixe
de cadeira de rodas.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 8) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Compra de extintor. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) O quadro ou lousa da sala de aula se encontra em
bom estado de uso e conservação? Não Não Manutenção para retirada das manchas. Caso isso não seja necessário,

providenciar a substituição. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 8) A limpeza do ambiente é adequada? Não Não Melhorar a qualidade da limpeza. Conscientizar os alunos a não jogarem papel
no chão, a sempre utilizarem as lixeiras; a não lancharem dentro de sala. Não Não

Sala de Aula 01 (Sala 8)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Falta computador para acesso ao
data-show. O cabo do do

data-show não é compatível com a
entrada do cromebook,

necessitaria um adaptador.

Não Colocação de computador, com acesso à internet na sala ou disponibilização de
cabo conector que seja compatível com o chromebook cedido aos professores. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 02 (Sala 3) O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não Ampliar a sala ou diminuir o número de alunos Sim Sim OUTROS 90 dias

Sala de Aula 02 (Sala 3) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Colocar vidros onde falta Sim Não

Sala de Aula 02 (Sala 3) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Precisa ser soldada Sim Não

Sala de Aula 02 (Sala 3) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Colocar mais tomadas na sala Sim Não

Sala de Aula 02 (Sala 3) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Fazer uma rampa na porta da sala Sim Não

Sala de Aula 02 (Sala 3) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Colocar extintor de incêndio próximo a sala Sim Não

Sala de Aula 02 (Sala 3) A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não Disponibilizar mais cadeiras e mesas na sala Sim Não OUTROS

Sala de Aula 02 (Sala 3) A organização do ambiente é adequada? Não Não Diminuir o número de alunos na sala ou amplia-la Não Não

Sala de Aula 02 (Sala 3)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Sim. Acresentar ventilador,
diminuir o número de alunos,

construir uma rampa para facilitar
o acesso dos caderantes e trocar a

porta,

Não Acrescentar um ventilador na sala Sim Não

Sala de Aula 03 (Sala 13) O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não  Diminuir o número de alunos em sala de aula Não Não OUTROS 90 dias

Sala de Aula 03 (Sala 13) O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Será realizado pintura do mesmo Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Será realizado pintura das mesmas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Será realizado a manutenção do piso Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não As janelas serão trocadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não As portas serão trocads Sim Sim SMED 120 dias ou mais
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Sala de Aula 03 (Sala 13)
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não Não Os interruptores serão trocados Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não A iluminação será alterada Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não As tomadas serão modificadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Serão instalados outros ventiladoress Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13)
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não Não Os ventiladores existentes passarão por manutenção Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Criação de rampas, está no projeto de reforma do ambiente. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Serão instalados extintores para o ambiente Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não Chegarão cadeiras novas na Escola Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em
bom estado de conservação? Não Não Chegarão cadeiras novas na Escola Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) Os painéis de aviso/comunicação da sala de aula se
encontram em bom estado de conservação? Não Não Será colicado uma painel de recados Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Estã no projeto da Escola reforma das salas de aula Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13) As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Uso de uma lixeira mais adequada Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 13)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Falta Internet e computador na
sala de aula Não O computadores já estão sendo providenciados Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca Os livros estão cadastrados no computador? Não Não A  biblioteca está em reforma Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não As janelas serão trocadas Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não Não Os interruptores serão trocados Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não A iluminação passará por ajustes Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Durante a reforma serão trocadas Sim Sim SMED 90 dias

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

Não Não Os ventiladores serão trocados Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca A quantidade de cadeiras e mesas é suficiente para
todos que utilizam o ambiente? Não Não As cadeiras serão acrescentadas no projeto de ampliação da biblioteca Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A biblioteca está passando por reforma,ampliação do ambiente. Sim

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

SIM.Os espacos entre as
pratileiras devem ser alterados. Não A biblioteca está passando por reforma,ampliação do ambiente. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Informática Os professsores conseguem dar aulas na sala de
informática? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Informática O quantitativo disponível de computadores atende à
quantidade de alunos por aula/atividade? Não Não Após a reforma do ambiente, é necessário a aquisição de novos computadores

e busca de doações de máquinas para redução dos custos de compra Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Informática O acesso à internet atende às necessidades dos
usuários? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias
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Sala de Informática As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática Os cabos/fios/instalações elétricas estão adequados
(encapados) e em funcionamento? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática Os computadores recebem manutenção? Não Não Está previsto a utilização de laptops e chromebooks cedidos pela escola em
substituição aos desktops Sim Sim SMED 90 dias

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

Não Não Está previsto a utilização de laptops e chromebooks cedidos pela escola em
substituição aos desktops Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Informática O quadro ou lousa da sala de aula se encontra em
bom estado de uso e conservação? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática A organização do ambiente é adequada? Não Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Informática A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não O ambiente está em reforma nesse momento Sim Sim SMED 30 dias

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)

Falta de computadores e de coisas
que remetam a tecnologia. Deve
retirar ainda tudo que não tenha
envolvimento com tecnologia e

mais mesas

Não O ambiente está em reforma nesse momento

Auditório / Sala Multimeios O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Reboco em alguns pontos e pintura. Sim Sim SMED 90 dias

Auditório / Sala Multimeios As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reboco em alguns pontos e pintura. Sim Sim SMED 90 dias

Auditório / Sala Multimeios As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Conserto dos trincos; Substituição de vidros quebrados e pintados; Lubrificação

das corrediças. Sim Sim SMED 30 dias

Auditório / Sala Multimeios
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não Não Substituição por interruptores novos. Sim Sim SMED 30 dias

Auditório / Sala Multimeios A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não

Colocação de cortinas para possibilitar o escurescimento do ambiene em caso
de uso do data-show; Melhor distribuição das lâmpadas em todo o ambiente,
posto que há cantos esuros.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Colocação de novas tomadas. Sim Sim SMED 30 dias

Auditório / Sala Multimeios As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Substituição por novas tomadas. Sim Sim SMED 30 dias

Auditório / Sala Multimeios A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Instalação de ar condicionado. Na impossibilidade deste, de mais ventiladores. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Instalação de rampa de acesso para cadeiranrtes. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Auditório / Sala Multimeios Os assentos do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção dos assentos danificados e, na impossibilidade de o fazê-lo,

substituição por novosl Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios
As cortinas/persianas do auditório/local usado para
apresentações ou eventos se encontram em bom
estadoconservação?

Não há Não Sugerimos colocação de cortinas com blackout. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios
A tela de projeção (ou local em que se projeta a
imagem) se encontra em bom estado de
conservação?

Não Não Não há tela de projeção, apenas uma parede branca. Sugerimos a colocação de
tela. Sim Sim SMED 30 dias
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Auditório / Sala Multimeios A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não

Sugerimos a retirada de um memorial (estante com livros e quadros fixados na
parede) que encontra-se no fundo da sala e realocação na biblioteca; Há um
estoque de cadeiras e mesas amontoadas em um anexo da sala que poderia
ser aproveitado para ampliar o ambiente; A cabine de controle no fundo da sala
precisa de uma limpeza pesada e, a nosso ver, o PC para projeção deveria ficar
na frente da sala, para manuseio pelo próprio palestrante; Há armários com
equipamenos eletrônicos que ficam na parte da frente da sala, ocupando
espaço, quando poderiam ficar no fundo da sala.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Auditório / Sala Multimeios As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Substituição por novas. Sim Sim SMED

Auditório / Sala Multimeios A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A cabine onde se encontra o PC precisa de uma limpeza pesada. As paredes e
janelas também estão sujas. Não Não

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)

Sim, há fiação exposta, há caixas
de som em altura inadequada e

em desuso, a acústica do
ambiente não é adequada, a porta
é estreita para cadeiras de rodas,

há um anexo com entulho que
poderia ser aproveitado para

ampliar a sala multiuso.

Não

Elevação da altura das caixas de som e retirada daquelas antigas que estão em
desuso; Melhoria da acústica do ambiente; Canaletação dos fios que
enontram-se expostos; Ampliação do vão da porta, para entrada de cadeira de
rodas; Retirada dos entulhos no anexo exterior e aproveitamento deste espaço
para ampliação do ambiente.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Colocação de exaustores de ventilação. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha A(s) mesa(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Manutenção das mesas danificadas e, na impossibilidade de conserto,

substituição por novas. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não

O forno fica de costas para o fogão, o que acaba soprando vapor quente nas
cozinheiras e auxiliares de cozinha. Realocação em local mais apropriado.
(Talvez esta mudança demande custos financeiros, posto que o exaustor
também precisará mudar de lugar.)

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Obra para acabar com as goteiras e tapar as ferragens expostas. Após, reboco

e pintura. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reboco em alguns pontos e pintura. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Conserto dos trincos e travas; Lubrificação das corrediças. Sim Sim SMED 30 dias

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

Sim. As tomadas estão presas por
fitas.

Alguns ralos não fecham. Os
trincos da janela estão quebrados.

Não Substituição das tomadas e dos ralos por outros novos. Sim Sim SMED 30 dias

Merenda Há desperdício de merenda na escola? Sim Não Campanha de prevenção de desperdício de alimentos junto aos alunos Não Não 30 dias

Pátio O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não Não é possível solucionar o problema

Pátio O pátio é adequado para as atividades
desenvolvidas no horário do intervalo? Não Não Assim que a quadra estiver reformada, abrir o espaço para a utilização dos

alunos no intervalo Não 30 dias

Pátio O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Uma pequena reforma do piso Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Pátio A quantidade de bebedouros é suficiente para
atender todos os estudantes? Não Não O local dos bebedouros está em reforma para a instalação de novos

bebedouros Sim Não 30 dias

Pátio Os bebedouros do pátio se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O local dos bebedouros está em reforma para a instalação de novos

bebedouros Sim Não 30 dias

Pátio A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não
A organização fica prejudicada pelo excesso de sujeira, assim, ela perpassa
pela elaboração de uma campanha de conscientização sobre a importância de
manter o local limpo

Não Não 30 dias

Pátio As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Compra de novas lixeiras Sim Não

Quadra de Esportes / Ginásio Em caso de quadra coberta, a cobertura se encontra
em bom estado de conservação? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 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?

Quadra de Esportes / Ginásio A pintura da quadra (marcações do chão) se
encontra em bom estado de conservação? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio O alambrado da quadra se encontra em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A quadra possui um sistema de drenagem de água
eficiente? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio As hastes de vôlei se encontram em bom estado de
conservação e em funcionamento? Não há Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A(s) rede(s) de vôlei se encontra(m) em bom estado
de conservação? Não há Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio As tabelas de basquete se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio As traves de futebol/handebol se encontram em
bom estado de conservação e em funcionamento? Não Não O local está em reforma Sim Sim SMED 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A limpeza do ambiente é adequada? Não Não O local está em reforma 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)

Piso da arquibancada em estado
precário Não O local está em reforma Sim Sim 30 dias

Banheiro Feminino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Fazer a troca das janelas Sim Não 07 dias

Banheiro Feminino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Fazer a troca das janelas Sim Não 07 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Colocar sabonete no banheiro Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não

Elaboração de uma campanha de conscientização para os alunos entenderem a
importância de manter o local limpo, uma vez que sua deteriorização perpassa
pela falta de higiene adequada dos discentes

Não Não 30 dias

Banheiro Masculino A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Troca das portas Sim Não 90 dias

Banheiro Masculino O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Construção de rampas para acessebilidade e reforma do outro banheiro

masculino, que possui sanitários com acessibilidade Sim Não SMED 120 dias ou mais

Banheiro Masculino Há vasos sanitários suficientes? Não Não Reforma do outro banheiro masculino, para atender as necessidades Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Banheiro Masculino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Troca dos ralos Sim Não 90 dias

Banheiro Masculino O banheiro possui saboneteiras em bom estado de
uso e conservação? Não Não Instalação de saboneteiras no banheiro Não Sim 90 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Colocar sabonete no banheiro com regularidade Sim Não 07 dias

Banheiro Masculino A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Elaboração de uma campanha de conscientização para os alunos entenderem a
importância de manter o local limpo Não Não 30 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)

Papel higiênico no teto Não Elaboração de uma campanha de conscientização para os alunos entenderem a
importância de manter o local limpo Não Não 30 dias

Parte Externa A faixa de pedestre próxima à escola se encontra
em bom estado de conservação? Não Não Precisa pintar Sim Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa As placas de trânsito do entorno da escola se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não Sinalizar melhor Sim Sim BHTRANS 90 dias

Parte Externa Existem redutores de velocidade (quebra molas,
depressões) no entorno da escola? Não Não Colocar quebra molas Sim Sim BHTRANS 90 dias

Parte Externa Há ponto de ônibus próximo à escola? Não Não Colocar ponto de ônibus mais próximo da escola Sim Sim BHTRANS 30 dias

Parte Externa Há coleta de lixo e entulho perto da escola? Não Não Colocar ponto de coleta de entulho proximo a escola Sim Sim SLU 120 dias ou mais

Parte Externa Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da
escola? Não Não Colocar equipamento para coleta seletiva no entorno da escola Sim Sim SLU 90 dias

Parte Externa Existe arborização/jardim na parte externa da
escola? Não Não Plantar árvores na parte externa da escola Sim Sim OUTROS 90 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?

Parte Externa A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Limpar os restos de material de construção que estão na calçada da escola Sim Não 07 dias

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)

Sim, o ponto de ônibus mais
próximo da escola fica ha seis km

da escola. Entulho no passeio.
Portão de entrada é estreito para a
demanda. Portão interno não abre
totalmente, inviabilizando a saída

rápido após alunos, se necessário.

Não

Solicitar à BH Trans que transfira o ponto de ônibus para local mais proximo à
escola;  Retirada dos entulhos  da porta da escola; Remoção do banco de
alvenaria que obstrui parte da entrada; Substituição do portão de entrada da
escola por outro maior; com a retirada do banco de alvenaria, o problema de
abertura do portão interno será resolvido.

Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Sala dos Professores As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A sala dos professores passará por uma reforma, pintura das paredes Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Sala dos Professores O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não  O piso será reformado Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não As janelas também serão trocadas. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não As portas serão trocadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não Não Os interruptores ,assim como toda parte elétrica sera realizada uma
reavalização Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não A iluminação será mudada. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Serão colocados outros pontos SMED

Sala dos Professores As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Toda parta elétrica sera revitalizada Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores
Os banheiros exclusivos para professores se
encontram em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não Não Instalação de saboneteiras no banheiro Sim

Sala dos Professores O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Será providenciada uma rampa de acesso Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não Será providenciado um extintor no local Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores Os armários/escaninhos do ambiente se encontram
em bom estado de conservação? Não Não No projeto de reforma ,está previsto instalação de armários novos. 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 Serão providenciadas mais cadeiras para o ambiente Não Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em
bom estado de conservação? Não Não As cadeiras serão trocadas por outras novas. Não Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A organização do ambiente é adequada? Não Não Com a futura reforma o ambiente ficará mais funcional Não Sim SMED 120 dias ou mais

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.Torneiras automáticas no
banheiro,um sofá e xícaras
adequadas que não seja de

alumínio.

Não Ainda estamos aguardando verbas para a revitalização do ambiente Não Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não As paredes serão pintadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não As janelas serão trocadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não As portas serão trocadas Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não A iluminação será mudada. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não A  realização de uma rampa de acesso Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria O arquivo da secretaria se encontra em bom estado
de conservação? Não Não O arquivo será revitalizado Sim Sim SMED 120 dias ou mais



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?

Secretaria As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em
bom estado de conservação? Não Não Chegarão cadeiras novas para a Escola Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria Os computadores da secretaria se encontram em
bom estado de conservação e em funcionamento? Não Não Os Computadores serão trocados Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria O acesso à internet atende às necessidades? Não Não Está sendo realizado a manutenção da rede de internet no momento Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria A organização do ambiente é adequada? Não Não Após a reforma o ambiente ficará mais funcional Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Os extintores de incêndio estão com manutenção
em dia? Não Não Substituição dos extintores por outros que estejam dentro do prazo de validade. Sim Sim SMED 30 dias

Questionário Direção Há acessibilidade para deficientes visuais na
escola? Não Não Construção de rampa de acesso. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há sala de artes? Não Não Costrução de sala de artes em parte do espaço cedido pela PBH (antigo posto
de saúde do bairro). Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há laboratório de Ciências? Não Não Há projeto de construção de Laboratório de Ciências no espaço cedido pela
PBH (antigo posto de saúde do bairro). Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há auditório? Não Não Construção de auditório em algum área em desuso. Na impossibilidade,
modernização da sala multimeios para que esta também sirva a este fim. Sim Sim SMED 120 dias ou mais


