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Sala de Aula 01 (Sala 802) O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não

Os alunos ficam muito apertados, pois as carteiras ficam muito próximas devido
ao pouco espaço. Não há solução viável para esse problema. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 802) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não

Contratar um serralheiro para desemperrar a janela e repor o vidro que está
prestes a cair. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 802) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não

Apesar de ter elevadores de acessibilidade, seria necessário instalar uma rampa
de acesso em cada porta de sala de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 802)
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 cortinas para combater os
reflexos do sol ao quadro

Computador com bastante lentidão Não
Muitos computadores estão travando, seria preciso de um suporte da PBH.

Não Sim PRODABEL 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não Não

Os alunos ficam muito apertados, pois as carteiras ficam muito próximas devido
ao pouco espaço. Não há solução viável para esse problema. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Em locais pontuais, o piso apresenta muito desgaste. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Contratação de um eletricista. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) A ventilação no ambiente é adequada? Não Não
Devido a sala ser pequena, a ventilação é comprometida. Além disso, é
necessário um novo ventilador. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Adaptar a sala toda, a começar pela rampa de acessibilidade. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 909) A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Aguardando novos colaboradores para a áres de limpeza. Sim Sim OUTROS 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 909)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Falta cortina, sala abafada, falta de
organização dos fios dos

computadores Não

Solicitação de verba para comprar cortinas. Segundo a direção, as cortinas
foram retiradas no retorno da pandemia. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 03 (Sala 803) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Contratação de um serralheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 03 (Sala 803) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Contratação de um eletricista. Sim Sim SMED 90 dias

Sala de Aula 03 (Sala 803) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Adaptar a sala toda, a começar pela rampa de acessibilidade. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 803)
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Cortinas
Fios expostos

Consertar o vidro da janela Não

Solicitação de verba para comprar cortinas. Segundo a direção, as cortinas
foram retiradas no retorno da pandemia. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Contratação de um pedreiro. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Contratação de um serralheiro. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Contratação de um Serralheiro. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Biblioteca As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Contratação de um eletricista. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Contratação de um serralheiro. 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

Adquirir mais ventiladores, pois o espaço é altamente abafado.
Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não

Não

De modo geral, a biblioteca é muito pequena. Não há espaço nem mesmo para
a utilização de uma turma inteira, tampouco para pessoas com deficiência. A
escola já submeteu um projeto de ampliação do pavilhão no qual a biblioteca foi
construída e está, até então, no aguardo de uma aprovação. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A quantidade de cadeiras e mesas é suficiente para
todos que utilizam o ambiente? Não

Não

Não há cadeiras e nem mesas suficientes, pois, como consta na observação da
turma, o espaço é limitado devido ao seu improviso. Repito: biblioteca muito
pequena e situada no pequeno pavilhão que a EMMAO solicita recursos
financeiros  para ampliação. Sim Sim SMED 120 dias ou mais
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Biblioteca
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Seria necessário que o espaço da
biblioteca fosse maior. A EMMAO
aguarda resposta do projeto de

ampliação da escola que foi
submetido à Prefeitura de BH. Não

A escola permanece no aguardo da aprovação do projeto e deferimento de
verba submetidos à SMED. Tal obra é de grande importância para a otimização
do espaço e para a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem de
estudantes e docente. Quanto a essa argumentação, todos os alunos do projeto
encontram-se informados e, por conseguinte, estão em absoluta concordância. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não

Algumas janelas estão emperrando. A contratação de um serralheiro e a
aquisição de novas telas protetivas é urgente. Sim Não 30 dias

Cozinha Há fiação elétrica exposta? Sim Não Contratação de um eletricista para realizar reparos pontuais no ambiente. Sim Não 30 dias

Cozinha O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não

Não

Um possível rearranjo dos equipamentos e móveis. Todavia, ainda que haja
uma rampa na entrada, o espaço é muito limitado, de modo que apenas uma
reforma de ampliação da cozinha (o que parece improvável) poderia tornar a
cozinha mais acessível às pessoas portadoras de deficiência. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Trocar Telas contra insetos,

Não

Nesse estágio do projeto, o grupo observou que o problema relativos às grades
piorou, uma vez que outras grades também foram deterioradas. Nesse tocante,
foi discutido que é necessário comprar novas telas, mas também realizar um
trabalho de conscientização coletiva para que os próprios estudantes não as
danifiquem novamente. A grande proposta, nesse caso, é de ordem cultural,
pois lança mão de um senso de pertencimento e preservação do patrimônio
público que, no caso, resguardam-lhes a educação formal básica. Sim Sim SMED 90 dias

Cantina O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não A contratação de um pedreiro para consertar as pequenas infiltrações. Sim Sim SMED 90 dias

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

Há vários pontos com azulejos quebrados que precisam de um reparo
profissional de um pedreiro. Sim Sim SMED 90 dias

Cantina As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não De modo geral, as janelas emperram e precisam de um reparo profissional. Sim Sim SMED 90 dias

Cantina As cadeiras/bancos e mesas do ambiente se
encontram em bom estado de conservação? Não

Não

O bancos e as mesas são de alvenaria. No entanto, muitos deles apresentam
partes quebradas, como quinas, assentos que podem machucar alunos,
funcionários e colaboradores. Dessa forma, será necessário o suporte
profissional de um pedreiro. Sim Sim SMED 90 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.
•tomadas em péssimo estado

(soltas);
•falta uma rampa na entrada
principal para o refeitório ;
•reparos pontuais no teto. Não

Os reparos relativos ao refeitório são, em maioria, de ordem financeira, pois
requer o pagamento de profissionais.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Merenda A forma como a merenda é servida é satisfatória? Não

Não

Trata-se de um problema na dinâmica através da qual a fila da merenda é
organizada. A principal reclamação dos alunos é que, após serem servidos pela
cantineira, devem recuar para pegar a fruta e a salada, causando geralmente
um desordem e uma lentidão no serviço. A solução, ainda segundo os alunos, é
servir a salada em um espaço adiante e ter, todos os dias, um funcionário para
organizar melhor a filha e, sendo assim, o acesso à merenda. Não Não 90 dias

Merenda Há desperdício de merenda na escola? Sim
Não

A sugestão é desenvolver um trabalho imagético (com cartazes) a fim de
sensibilizar os alunos acerca do absurdo do desperdício de alimentos na
conjuntura social de crise em que estamos. Não Não 30 dias

Pátio O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes? Não

Não

A escola EMMAO é pequena. De acordo com os alunos, a solução possível
seria abrir a quadra (como era antes) na hora do recreio e utilizá-la como
espaço alternativo e recreativo. Não Não 30 dias

Pátio O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não

Há diversos pontos do piso do pátio que estão bastante deteriorados, com
buracos. Necessário a contratação de um pedreiro. Sim Sim SMED 90 dias

Pátio Em caso de pátio coberto, a cobertura se encontra
em bom estado de conservação? Não Não Contratação de um pedreiro para reparar as infiltrações e goteiras do teto. Sim Sim SMED 90 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)

1° há a presença de ratos e
baratas na área de esgoto do pátio

aberto.
2° agua empoçada em dias de

chuva.
3° goteiras em áreas cobertas. Não

Solicitação de dedetização para os insetos, contratação de pedreiro para
reparar desnivelamento do piso e para reparar a área das goteiras.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio A quadra recebe a manutenção necessária? Não Não Solicitar recursos financeiros para reparar os problemas elencados. Sim Sim SMED 120 dias ou mais
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Quadra de Esportes / Ginásio Em caso de quadra coberta, a cobertura se encontra
em bom estado de conservação? Não

Não

A cobertura da quadra é razoavelmente boa ao passo que, em apenas lugares
isolados, há goteiras. Todavia, esses pequenos vazamentos necessitam de
reparo profissional. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não

Há muitos buracos no piso da quadra que precisam de ser reparados por um
pedreiro. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio A pintura da quadra (marcações do chão) se
encontra em bom estado de conservação? Não Não

Necessita de um pintor, pois as marcações encontram-se um tanto consumidas
pelo uso contínuo. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

As quinas da arquibancada estão danificadas, de modo que também será
necessária a intervenção de um pedreiro. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio A quadra possui um sistema de drenagem de água
eficiente? Não Não Não é eficiente pois há goteiras a serem reparadas por um profissional. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Quadra de Esportes / Ginásio As traves de futebol/handebol se encontram em
bom estado de conservação e em funcionamento? Não

Não

A conclusão dos alunos é que o mal estado das traves, bem como das redes, é
devido a má utilização dos próprios estudantes. Convocada, a professora de
educação do terceiro ciclo, Luciana,  esclareceu que as traves são deterioradas
pelos alunos que se penduram ou se escoram nela. Aqui, uma vez mais, a
solução possível seria através de um trabalho de conscientização voltado aos
alunos. Não Não 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A limpeza do ambiente é adequada? Não

Não

Atualmente, a EMMAO conta com um quadro limitado de colaboradores da
limpeza. A direção já realizou a solicitação de mais colaboradores à PBH que,
por sua vez, deve assinalar ao MGS. Contudo, até então, o problema persiste
por mais que já tenha ocorrido uma ação concreta por parte da gestão escolar. Sim Sim OUTROS

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)

1) Goteiras.
2) A quadra precisa de telas de
proteção para que as bolas não
agarrem nas vigas do telhado.

3)Tomadas sem proteção e muito
deterioradas. Não

Em consonância à observação dos alunos e dos apontamentos da professora
Luciana, a quadra possui algumas necessidades de reparos profissionais. No
entanto, ela ressaltou a necessidade de se acrescentar uma rede sob as vigas
do telhado para que as bolas não fiquem presas e se percam.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Não

A resolução do problema depende da conscientização dos alunos, no caso,
alunas. O grupo um se propôs, com o auxílio do coordenador geral, a realizar
uma breve conversa com cada turma do turno da manhã, a fim de propor uma
utilização mais consciente do banheiro feminino. Não Não 30 dias

Banheiro Feminino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não

Não

Assinalar aos colaboradores da limpeza que atuam na EMMAO a respeito de
alguns vidros muito empoeirados. Além disso, é necessário solicitar um
profissional que desempene as janelas do banheiro feminino que, muitas vezes,
travam e impossibilitam a devida ventilação. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não
Conforme já argumentado acima, algumas janelas do banheiro feminino
encontram-se empenadas, de modo que a ventilação é comprometida. Sim Não 90 dias

Banheiro Feminino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não

Não

Os sanitários apresentam problemas devido a má utilização destes. O grupo 1,
juntamente ao coordenador geral, foi às salas de aula com o propósito de
conscientizar as alunas sobre a utilização do banheiro. Funcionários que cuidam
da limpeza afirmaram que há registros de entupimento devido alunas estarem
dando descarga em roupas íntimas, papel higiênico e, até mesmo, absorventes.
Mais uma vez, trata-se de uma questão comportamental dos estudantes. Não Não

Banheiro Feminino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Contratatar um profissional para reparar. Sim Não 90 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim

Não

Provavelmente, trata-se de um problema logístico, pois a reposição é realizada
pelos colaboradores da limpeza. A possível solução, segundo a presente
discussão, é notificar a direção para que articule melhor tais colaboradores em
relação à reposição de sabonete, bem como papel higiênico etc. Não Não 30 dias

Banheiro Masculino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não

Não

Embora emperrem e não possibilite uma boa circulação de ar, as janelas
cumprem a sua função com alguma dificuldade. Nesse caso, seria necessário o
reparo sutil de um profissional, talvez um serralheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não
Devido à janela ser retangular e estreita demais, há pouca ventilação. Todavia, o
grupo não encontrou nenhuma solução viável que se fizesse tão imperativa. Não Não

Banheiro Masculino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Não há. Não Não
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Entrada
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Interfone estragado, vazamento no
telhado da entrada, empoçamento
de água na entrada com chuvas
fortes, uma luz de emergência

estragada Não

Dentre os problemas observados, apenas o empoçamento e as luzes de
emergência não foram resolvidos. Para tanto, a contratação de profissionais
seria necessária.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Em virtude de os passeios estarem esburacados em locais pontuais. O grupo
acredita que seja necessária a intervenção da Prefeitura. 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 Não

A pintura desgastada das placas impedem a visualização adequada dos
transeuntes. Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Parte Externa Existem redutores de velocidade (quebra molas,
depressões) no entorno da escola? Não Não Contactar o BHTRANS Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

Parte Externa Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da
escola? Não

Não

Embora a escola possua lixeiras separadas em seu pátio, não há por parte da
SLU nenhum serviço que realize a coleta seletiva. O mesmo se aplicaria às ruas
no entorno da escola. Mesmo que houvesse, ainda não há, pelo que sabemos,
esse serviço. 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

Por haver muito lixo acumulado, talvez a melhor solução seja de ordem cultural
em que, mais uma vez, seja necessário a comunicação/conscientização da
comunidade escolar. Sim Sim OUTROS 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)

Marcações da faixa de pedestres
apagadas, encanamento pode

melhorar. Não

Todos os problemas levantados nos achados de auditoria permanecem, de
modo que, para a repintura da faixa de pedestres, é necessário solicitar o
serviço ao BHTRANS e, para o cano de esgoto voltado para a portaria da
escola, e preciso encaminhar a demanda à Copasa. Sim Sim BHTRANS 120 dias ou mais

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

Não

A despeito de não haver espaço adequado quando todo o corpo docente está
reunido (por exemplo, para reuniões), não há uma solução autoevidente,
tampouco ponderada, para tanto. Conforme já dito, a escola é pequena e o que
já é feito é uma adaptação aos espaços. Não Não

Sala dos Professores Há tomadas o suficiente no ambiente? Não
Não

Contratação (com certa urgência) de um eletricista para que novas tomadas
seja inseridas para que os professores possam lançar mão de seus
computadores caso seja necessário. 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

Essa observação aplica-se, sobretudo, ao banheiro feminino cuja janela
pequena não possibiilita a circulação de ar adequada. Já o banheiro masculino,
de vez em vez, apresenta algum problema na descarga ou na pressão da
torneira da pia. Para que tais problemas sejam solucionados, é preciso a
contratação de um profissional. Sim Sim SMED 90 dias

Sala dos Professores O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Seria preciso adaptar todo o ambiente, da largura da porta aos sanitários. Sim 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)

Cortinas,tomadas,mais
computadores com acesso à

Internet e mais limpeza.
Não

A solução da cortina e da limpeza são as mais fáceis de serem sanadas. A
primeira é de baixo custo e a segunda depende da empresa prestadora de
serviço de limpeza enviar mais colaboradores. A instalação de novas tomadas,
por seu turno, depende da contratação de um eletricista. As poucas tomada
impossibilitam muito um trabalho mais dinâmico dos professores. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Não

Pela questão estrutural sim. Poém o barulho da sala de aula encima da
secretaria atrapalha muito o dia a dia das secretárias. O grupo objetiva realizar
uma conversa com tal turma. Não

Secretaria As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Janelas emperradas que carecem de um reparo de um profissional. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não
Segundo a secretária, semelhante a sala dos professores, mais tomadas
tornaria mais rápido e preciso os computadores. Contratação de um eletricista. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Para a adaptação física do espaço é preciso que um pedreiro seja contratado. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria O arquivo da secretaria se encontra em bom estado
de conservação? Não

Não

Pela razão de que não há espaço suficiente para alocar os arquivos antigos. Os
armários estão emperrando pois são muito velhos. Seria necessário que novos
armários fossem comprados. Sim Sim SMED 90 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)

Mais armários para arquivos
inativos. Não

Efetivar a compra de novos arquivos.
Sim Sim SMED 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?

Questionário Direção O número de salas de aula atende a necessidade
da escola? Não

Não

Não, pois a demanda de novas turmas é crescente. Seria necessário que a
SMED deferisse o projeto de alteração do pavilhão da biblioteca, coordenação e
salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há separação de lixo reciclável? Não Não Verificar, com a SLU, a colheta seletiva de lixo. Sim Sim SLU 120 dias ou mais

Questionário Direção Há acessibilidade para deficientes visuais na
escola? Não Não Não há. Adaptadores táteis no chão, por exemplo. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há sala de artes? Não Não Não há espaço. Necessário ampliação da escola. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há laboratório de Ciências? Não
Não

Há uma grande demanda para a criação do laboratório de ciências por parte dos
alunos. Nele, a professora Vanessa, do terceiro turno, poderia desenvolver
muitos projetos de biologia. A escola pede recursos para a elaboração deste. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há auditório? Não Não
O diretor argumenta que há um auditório em cada sala em virtude dos recursos
multimeios. Não Não OUTROS


