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Sala de Aula 01 (Sala 7) As janelas do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Trocar vidros quebrados, arrumar trilho, trocar puxadores. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7) A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom
estado de conservação? Não Não Trancas e vidro. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7)
Os interruptores de luz do ambiente se encontram
em bom estado de conservação e em
funcionamento?

Não
Não

Embutir fiação. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7) Há tomadas o suficiente no ambiente? Não Não Instalação de mais tomadas. Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7) O ambiente é acessível para pessoas com
deficiência? Não Não Cadeira de roda não passa na porta. Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7) A organização do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Trocar armários. Colocar mais armários. Sim Não 30 dias

Sala de Aula 01 (Sala 7) A limpeza do ambiente é adequada? Não Não Fazer faxina entre os turnos. Não Não 07 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Pintura e troca de roda pé. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 02 (Sala 8) A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Completar lâmpadas ausentes. Sim Não 07 dias

Sala de Aula 02 (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)

Cerâmicas quebradas, alguns fios
soltos, e falta de TV Não

Trocar cerâmicas e embutir fios. Sim Não 07 dias

Sala de Informática Há monitores de informática para auxiliar os
estudantes? Não Não Contratar monitor para o noturno. Sim Sim OUTROS 07 dias

Sala de Informática O quadro ou lousa da sala de aula se encontra em
bom estado de uso e conservação? Não há Não Comprar um quadro. Sim Não 07 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 um quadro.
Não

Colocar um quadro. Sim Não 07 dias

Cantina O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Trocar o piso Sim Não 30 dias

Cantina A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Colocar mais lâmpadas. Sim Não 07 dias

Cantina A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não Mais funcionários para a limpeza. Sim Sim OUTROS 07 dias

Merenda Há desperdício de merenda na escola? Sim Não A cantina funcionar até 19h30. Sim Sim OUTROS 07 dias

Merenda O cardápio semanal fica disposto regularmente? Não Não Expor o cardápio semanal da parte externa. Não Não 07 dias

Merenda A quantidade de cantineiras é suficiente para a
escola? Não Não Contrataruma cantineira para a noite. Sim Sim OUTROS 07 dias

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, a falta de cantoneiras
Não

Contratar cantineiras (erro de digitação). Sim Sim OUTROS 07 dias

Pátio O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Necessário nova pintura. Sim Não 90 dias

Pátio A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Instalar mais holofotes. Sim Não 90 dias

Pátio A quantidade de bebedouros é suficiente para
atender todos os estudantes? Não Não Instalar bebedouros em todos os andares. Sim Não 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A pintura da quadra (marcações do chão) se
encontra em bom estado de conservação? Não Não Fazer nova pintura da quadra. Sim Não 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Instalar holofotes. Sim Não 90 dias

Quadra de Esportes / Ginásio As tabelas de basquete se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não há Não Continuamos sem tabela de basquete na quadra. Sim Não 30 dias

Quadra de Esportes / Ginásio A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não
A quadra recebe muita poeira de asfalto e as crianças que usam durante o dia
deixam muito sujo de papeis e sacolas. Não Não 07 dias
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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)

Pintura no ambiente, portão
precisa de manutenção. Não

O portão da quadra está agarrando, fazendo muito barulho para fechar e abrir. Sim Não 07 dias

Banheiro Feminino As paredes do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Precisa de pintura. Sim Não 07 dias

Banheiro Feminino As paredes do ambiente são laváveis? Não Não
As paredes são laváveis sim, porém as crianças escrevem/desenham de
canetinha, lápis de cor e giz. Por isso é necessário pintura. Sim Não 07 dias

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

Banheiro Feminino A ventilação no ambiente é adequada? Não Não Só tem a porta de um lado e basculantes para o outro. Mas não há solução. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Banheiro Feminino Há vasos sanitários suficientes? Não Não Precisamos de mais cabines para vasos. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Banheiro Feminino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Vasos sem tampa e com vazamentos. Sim Não 30 dias

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

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

Banheiro Feminino As torneiras do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Há vazamentos. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Precisa de manutenção nos banheiros. Sim Sim OUTROS 30 dias

Banheiro Feminino O banheiro possui saboneteiras em bom estado de
uso e conservação? Não Não

Não há saboneteiras, tem uns suportes na parede para refil de sabonete líquido,
mas estão sempre vazios. Sim Não 07 dias

Banheiro Feminino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Precisa de reposição de sabontete. Não Não 07 dias

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

Banheiro Feminino As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Precisa de lixeiras novas. Sim Não 30 dias

Banheiro Feminino A limpeza do ambiente é adequada? Não
Não

Sim Sim OUTROS 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)

Vários problemas , limpeza e
infiltração. Não

Seria bom uma reforma nos banheiros. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

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

Precisam ser pintadas, já que as crianças escreveram de canetinha, caneta e
giz nas paredes. Não Não 07 dias

Banheiro Masculino O piso do ambiente se encontra em bom estado de
conservação? Não Não Poderia ser trocado o piso. Sim Sim OUTROS 30 dias

Banheiro Masculino A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Tem falta d lâmpadas no banheiro. Não Não 07 dias

Banheiro Masculino Há vasos sanitários suficientes? Não Não Precisamos de mais vasos. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Banheiro Masculino Os vasos sanitários se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Muitos vasos não tem tampa. Sim Não 30 dias

Banheiro Masculino As descargas do banheiro se encontram em bom
estado de conservação e em funcionamento? Não Não Tem descargas com vazamento. Não Não 30 dias

Banheiro Masculino Os lavabos do banheiro se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Há vazamentos. Sim Não 30 dias

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

Banheiro Masculino Os ralos do banheiro se encontram em bom estado
de conservação e em funcionamento? Não Não Manutenção nos banheiros. Sim Sim OUTROS 30 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar sabonete no banheiro? Sim Não Precisa ter reposição de sabonete. Não Não 07 dias

Banheiro Masculino Costuma faltar papel higiênico no banheiro? Sim Não Precisa ter reposição de papel higiênico. Não Não 07 dias

Poderia ser trocado o piso.

Precisa de reposição de papel higiênico.

Precisamos de mais uma pessoa da limpeza que ganhe
insalubridade para limpar banheiros.
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Banheiro Masculino As lixeiras do ambiente se encontram em bom
estado de conservação? Não Não Mais lixeiras. Sim Sim 30 dias

Banheiro Masculino A limpeza do ambiente é adequada? Pode melhorar Não
Precisamos de mais uma pessoa da limpeza que ganhe insalubridade para
limpar banheiros. Sim Sim OUTROS 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)

O vaso, A FALTA DE PAPEL
HIGIÊNICO, DESCARGA, E

FALTA DE VASOS Não

Fazer a reforma nos banheiros, aumentando o número de banheiros e
resolvendo vazamentos. Sim Sim OUTROS 30 dias

Entrada A entrada da escola é segura? Não Não A entrada está muito escura. Precisa instalar holofotes. Sim Não 30 dias

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

Não

O portão está precisando de pintura e sugerimos uma reforma da portaria, de
forma que o porteiro tenho uma guarita e um portão eletrônico, além de mais um
portão na estrada.

Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Entrada Existe arborização/jardins na entrada da escola? Não Não Seria bonito que tivessemos um jardim na entrada. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

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 interfone, portão eletrônico,
e uma guarita para o porteiro Não

Precisa ser instalado um interfone com um portão eletrônico. Sim Sim OUTROS 90 dias

Parte Externa O muro/gradil externo da escola se encontra em
bom estado de conservação? Não Não Precisa pintar o nome da escola. Não Não 07 dias

Parte Externa A iluminação é adequada às necessidades do
ambiente? Não Não Deveriam instalar holofotes na entrada dos dois lados do portão. Sim Não 30 dias

Parte Externa A faixa de pedestre próxima à escola se encontra
em bom estado de conservação? Não há Não

Existia uma faixa de pedestre e com o reparo do asfalto no início do ano não foi
refeita. Não Sim BHTRANS 07 dias

Parte Externa As placas de trânsito do entorno da escola se
encontram em bom estado de conservação? Não Não Não há placas de faixa de pedestre e tem árvore tampando. Não Sim BHTRANS 07 dias

Parte Externa Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da
escola? Não Não Só há lixeiras coletivas no pátio da escola e não há o serviço na região. Sim Sim SLU 30 dias

Parte Externa Os bueiros da parte externa da escola se encontram
em bom estado de conservação e funcionamento? Não Não Existe um compensado sobre o bueiro. Não Não 07 dias

Parte Externa Existe arborização/jardim na parte externa da
escola? Não Não

Existe uma árvore na casa ao lado e mais abaixo da entrada, mas queriamos
um jardim na entrada. Sim Sim OUTROS 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)

Sim, a iluminação, é a polda das
árvores, e as faixas de pedestres,

e placas de avisos Não

Melhorar a iluminação com a instalação de holofotes, podar as árvores, colocar
a faixa de pedestre e as placas de avisos. Sim Sim BHTRANS 07 dias

Sala dos Professores A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes
para todos que utilizam o ambiente? Não Não

Há apenas uma mesa com 6 cadeiras, no dia a dia é suficiente, porém para
reuniões é necessário usar a sala de informática ou uma sala de aula. Não Não 07 dias

Questionário Direção O número de salas de aula atende a necessidade
da escola? Não Não Falta salas, precisaríamos construir salas, poré, não há lugar. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há separação de lixo reciclável? Não Não Existem as lixeiras para o recolhimento separado, mas não há coleta seletiva. Não Sim SLU 07 dias

Questionário Direção O número de banheiros é suficiente para o número
de estudantes? Não Não

Há um banheiro feminino e um masculino na escola apenas, com 6 cabines
individuais no andar térreo. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há acessibilidade para deficientes visuais na
escola? Não Não Só há acessibilidade para deficientes físicos, um elevador. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há sala de artes? Não Não
Não há salas vagas para fazer uma sala de artes, mas o refeitório foi feito
pensando para ser usado com esse fim também. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há laboratório de Ciências? Não Não
Não temos espaço para um laboratório de Ciências, todas as salas estão
ocupadas. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há auditório? Não Não
Não há auditório, usamos a quadra ou a garagem. Existe uma vontade da
direção para reformar a garagem transformando em auditório. Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Há sala de vídeo/TV? Não
Não

O laboratório de informática é usado como sala de vídeo/TV. Não há espaço
hábil para termos uma sala de vídeo separada, todas as salas da escola estão
ocupadas e não tem para onde ampiar.

Sim Sim OUTROS 120 dias ou mais

Questionário Direção Caso haja falta de professores, cite a matéria e a
quantidade. Falta de 6 professores 1° e 2° ciclo

Não

Agora além das faltas de professores de 1o e 2o ciclo, a professor de
matemática da EJA está aguardando aposentadoria em casa. Estamos sem
professor de matemática na EJA.

Não Não 07 dias


