
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
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Se envolve, qual
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Sala de Aula 01 (Sala 5)
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não
Não

O artífice fará a manutenção.
Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 5) Os painéis de aviso/comunicação da sala de aula se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 01 (Sala 5) As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola fará a substiuição das lixeiras cujos pedais não estão funcionando. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não A escola está pleiteando a reforma da sala de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 8) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está p-leiteando a reforma da sala de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 8) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está pleiteando a reforma da sala de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 02 (Sala 8)
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não
Não

O artífice fará manutenção.
Sim Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O artífice fará manuteção Sim Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8)
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não
Não

O artífice fará manutenção.
Sim Não 30 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) A limpeza do ambiente é adequada? Não Não A direção vai conversar com a equipe  de limpeza e fará campanha educativa. Não

Sala de Aula 03 (Sala 7) O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 7) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala de Aula 03 (Sala 7)
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não
Não

O artífice fará manutenção.
Sim Não 07 dias

Sala de Aula 03 (Sala 7) As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O artífice fará manutenção. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 03 (Sala 7)
Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os
mesmos se encontram em bom estado de
conservação e emfuncionamento?

Não
Não

O artífice fará manutenção.
Sim Não 07 dias

Sala de Aula 03 (Sala 7) O(s) extintor(es) de incêndio próximo(s) do (ou no)
ambiente se encontra(m) na validade? Não há Não O extintor foi vandalizado e será reposto. Sim Sim SMED 30 dias

Sala de Aula 03 (Sala 7) A limpeza do ambiente é adequada? Não Não
A direção fará reunião com equipe de limpeza e uma campanha de conservação
com os estudantes. Não 30 dias

Biblioteca O teto do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Há uma goteira no local. O artífice da escola fará a manutenção. Sim Não 30 dias

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

A direção fará reunião com equipe de limpeza e uma campanha de conservação
com os estudantes. Sim Não 90 dias

Biblioteca O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não O piso é escorregadio. A direção da escola vai pleitear a reforma do mesmo. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não A escola vai pleitear a ampliação da biblioteca, onde serão incluídas melhorias. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Não
Não

O artífice da escola fará as melhorias.
Sim Não 30 dias

Biblioteca A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não A escola vai pleitear a ampliação da biblioteca, onde serão incluídas melhorias. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não A escola vai pleitear a ampliação da biblioteca, onde serão incluídas melhorias. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Biblioteca As tomadas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não O artífice da escola fará as melhorias. Sim Não 30 dias
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Biblioteca As estantes da biblioteca se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola vai providenciar a troca das estantes de aço. Sim Sim SMED 90 dias

Biblioteca A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A escola vai pleitear a ampliação do espaço e as melhorias serão incluídas. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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.
Um espaço da biblioteca está

sendo utilizado pela coordenação.
Se esse espaço não estivesse

sendo usado, poderia ser feito um
ambiente para estudo com

computadores que serão usados
para pesquisas e trabalhos.

Aula técnica do funcionamento da
biblioteca, pois os alunos muitas
vezes deixam as estantes dos
livros bagunçadas e fora de

ordem. Não

Há na biblioteca um espaço, chamado de cantinho, que os estudantes avaliam
que poderia ser transformado como sala de  estudo. A direção da escola vai
avaliar com os estudantes uma solução mehor para as demandas que eles
apresentam.

Sim Não 90 dias

Sala de Informática Os professsores conseguem dar aulas na sala de
informática? Não

Não

A sala de informática foi desativada para abrigar sala de aula neste ano de 2022
e será reativada no próximo ano. Neste ano, está sendo utilizado um espaço de
apoio, mas sem condições de atender aos alunos. Não Não 120 dias ou mais

Sala de Informática O espaço físico atende à quantidade de estudantes
por aula/atividade? Não Não

Embrora o espaço atenda à quantidade de alunos, ele não está sendo utilizado
atualmente.

Sala de Informática O quantitativo disponível de computadores atende à
quantidade de alunos por aula/atividade? Não Não Idem ao item anterior.

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

Não
Não

Será feita a manutenção pelo artífice da escola.
Sim Não 07 dias

Sala de Informática A ventilação no ambiente é adequada? Não Não
A sala tem janela em tamanho padrão. Possíveis problemas de ventilação se
deve à estrutura do prédio escolar.

Sala de Informática O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não A sala em questão é provisória para dar suporte ao monitor neste ano.

Sala de Informática Os painéis de aviso/comunicação da sala de aula se
encontram em bom estado de conservação? Não há Não A sala em questão é provisória para dar suporte ao monitor neste ano.

Sala de Informática A organização do ambiente é adequada? Não Não A sala em questão é provisória para dar suporte ao monitor neste ano.

Sala de Informática A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A direção fará reunião com a equipe responsável. Não Não 07 dias

Cozinha Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha As telas ou fechamento dos ralos do ambiente se
encontram em bom estado de conservação? Não Não O artífice fara revisão e manutenção dos ítens. Sim Não 30 dias

Cozinha Os armários do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cozinha A organização do ambiente é adequada? Não Não A escola está pleiteando reforma das salas de aula. 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)

O espaço pequeno da cozinha.
Não

Em 2021, o espaço foi reformado mas não foi ampliado de acordo com a
necessidade. A escola está pleteando uma obra de ampliação. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de estudantes durante as refeições? Não Não A escola está pleiteando a ampliação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não A escola está pleiteando a ampliação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina A quantidade de bancos/cadeiras e mesas são
suficientes para todos que utilizam o ambiente? Não Não A escola está pleiteando a ampliação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A escola está pleiteando a ampliação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Cantina As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A direção da escola vai substituir as lixeiras que estão com defeito. Sim Sim SMED 90 dias
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Cantina
Existe algum problema no ambiente que não foi
apontado? (Responda sim ou não e em caso de
resposta positiva, descreva até 3 problemas)

Falta espaço para o refeitório. O
piso quando lavado, demora muito

pra secar e fica escorregadio. Não
A escola está pleiteando a ampliação do espaço.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Merenda Há desperdício de merenda na escola? Sim Não A escola fará campanha educativa para evitar o desperdício. Não Não 30 dias

Merenda A organização do local de armazenamento da
merenda é adequada? Pode melhorar Não A escola está pleiteando a ampliação do espaço. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Merenda
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 tamanho do estoque de
alimentos. Não

A escola está pleiteando a ampliação do espaço.
Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Não

A escola foi inaugurada há mais de 40 anos com o objetivo de atender um
número de estudantes bem menor do que atende hoje. Uma solução solução
seria fazer mais de um recreio ou liberar o uso das quadras esportivas. Os
encaminhamentos tirados foram: 1) discussão interna. com a participação de
estudantes; 2) tratar do assunto com a SMED. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Pátio O pátio é adequado para as atividades
desenvolvidas no horário do intervalo? Não Não Idem encaminhamento acima.

Pátio Em caso de pátio coberto, a cobertura se encontra
em bom estado de conservação? Não Não

O estado de conservação é bom. No entanto, o espaço coberto é pequeno. A
direção da escola vai pleitear a ampliação da cobertura. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Pátio A quantidade de bebedouros é suficiente para
atender todos os estudantes? Não Não A escola vai encaminhar a quisição de mais bebedouros. Sim Sim SMED 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio Em caso de quadra coberta, a cobertura se encontra
em bom estado de conservação? Não se aplica Não

Há uma quadra coberta e outra sem cobertura. A direção está pleiteando a
cobertura desta. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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

Quadra de Esportes / Ginásio O alambrado da quadra se encontra em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Idem situação anterior.

Quadra de Esportes / Ginásio A quadra possui um sistema de drenagem de água
eficiente? Não Não Idem situação anterior.

Quadra de Esportes / Ginásio A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A direção da escola fará reunião com a rquipe de limpeza. Não Não 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)

A falta de uma rede encima da
quadra de fora. Não

A direção está pleiteando a cobertura desta quadra.
Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Banheiro Feminino O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Reforma Geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino Há vasos sanitários suficientes? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino As descargas do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino As torneiras do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino O banheiro possui saboneteiras em bom estado de
uso e conservação? Não Não Reforma geral do banheiro. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não
É preciso fazer uma campanha educativa com os estudantes, devido a uso
incorreto. Não Não 30 dias
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Banheiro Feminino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não
É preciso fazer uma campanha educativa com os estudantes, devido a uso
incorreto. Não Não 30 dias

Banheiro Feminino A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A Direção tomará providências junto com os funcionários. Não 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)

Ter itens de higiene pessoal
A luz tem problemas

Vazamentos no vasos sanitário
O ralo está afundando Não

Reforma geral do banheiro e conscientização dos estudantes.

Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino Caso exista(m), o(s) mictório(s) está(ão) em boas
condições de uso, conservação e funcionamento? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

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

Banheiro Masculino O banheiro tem espelho? Não Não Reforma geral do banheiro Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino O banheiro possui saboneteiras em bom estado de
uso e conservação? Não há Não Reforma geral do banheiro e campanha de conscientização para uso correto. Sim Sim SMED 90 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Campanha de conscientização para uso correto Não Não 30 dias

Banheiro Masculino A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Direção fará reunião com os funcionários da limpeza 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)

Sim, problema de manutenção,
mau uso, pequeno. Não

Reforma geral do banheiro e campanha de conscientização para uso correto.

Entrada Há porteiro/vigia ou guarda na escola? Não
Não

Devido a diversidade de faixas etárias e fluxo de alunos, é necessário utilizar
entradas diferentes. Há apenas um porteiro por turno  e não há Guarda
Municipal, que é uma reivindicação dos estudantes. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Entrada O portão da entrada da escola se encontra em bom
estado de conservação? Não Não

Os estudantes estavam se referindo à pixação do portão auxiliar. A direção vai
aumentar a frequência de manutenção. Sim Não 30 dias

Entrada A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não A direção da escola fará reunião com a equipe de limpeza. 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 cano de pvc da calha está
quebrado na ponta Não

A direção vai orientar o artífice a fazer manutenção das calhas.
Sim Não 30 dias

Parte Externa A pintura externa da escola se encontra em bom
estado de conservação? Não Não Estamos aguardando autorização da SMED. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Parte Externa O muro/gradil externo da escola se encontra em
bom estado de conservação? Não Não Estamos aguardando autorização da SMED. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Parte Externa A faixa de pedestre próxima à escola se encontra
em bom estado de conservação? Não Não Fazer contato com a BHTRANS Não Sim BHTRANS 90 dias

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

Parte Externa Existe arborização/jardim na parte externa da
escola? Não Não Será preciso elaborar projeto e buscar apoio da SMED Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Parte Externa A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Fazer contato com SLU Não Sim SLU 30 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)

Placa de redução de velocidade
Muro rachado e pintura desgatada

Falta de quebra mola Não
Fazer contato com os órgãos responsáveis.

Sim Sim BHTRANS 90 dias

Sala dos Professores O tamanho do ambiente é adequado à quantidade
de usuários? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. 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?

Sala dos Professores As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A ventilação no ambiente é adequada? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. 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

A escola está pleiteando reforma do local.
Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. Sim Sim SMED

Sala dos Professores A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não A escola está pleiteando reforma do local. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Sala dos Professores A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não 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)

Armários pequenos, espaço
pequeno para quantidade de
professores,mais tomadas e

melhores interruptores. Não

A escola está pleiteando reforma do local.

Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Secretaria A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não A direção tomará providências. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

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 espaço pro arquivo está
pequeno e fiação solta. Não

A escola está pleiteando estas melhorias.
Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção A escola foi reformada nos últimos 05 (cinco) anos? Não Não A escola foi reformada, mas demanda outras intervenções. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há separação de lixo reciclável? Não
Não

Não há recolhimento de lixo reciclável na região. A escola já desenvolveu
projetos nesse sentido, sem apoio do Poder Público. Separava o lixo, mas não
havia recolhimento adequado. Sim Sim SLU 120 dias ou mais

Questionário Direção O número de banheiros é suficiente para o número
de estudantes? Não Não A escola está passando por reforma no sentido de atender a demanda. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há acessibilidade para deficientes visuais na
escola? Não Não

A escola fará consulta junto a SMED a respeito. Não há projeto com este
propósito no momento. Sim Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há sala de artes? Não
Não

Nos últimos anos, depois de alteração na política de fluxo, a escola está com
problema de falta de sala. A Smed precisa regular o fluxo desta escola sem
privelegiar as escolas vizinhas. Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há laboratório de Ciências? Não Não
Em consequência do problema citado no item anterior, o Laboratório foi
transformado em sala de reforço. Sim SMED 120 dias ou mais

Questionário Direção Há auditório? Não Não O auditório é o grande sonho da escola. Estamos pleiteando junto a SMED. Sim Sim SMED 120 dias ou mais


