
PROJETO ALUNO AUDITOR 2019 
 

Formação/Capacitação dos 
Estudantes 

CTGM/SMED 





Objetivos 

• Reforço de valores éticos 

• Formação da cidadania ativa 

• Promoção da participação e controle social 

• Fortalecimento do sentimento de 
pertencimento e protagonismo juvenil 

• Estímulo à utilização de tecnologia 

• Aprimoramento da gestão pública 

 

 

 



O que é “Controle SOCIAL?” 

O controle social é entendido como a atuação de cidadãos, 
organizados ou não, no acompanhamento e fiscalização dos atos da 
Administração Pública, ou seja, da aplicação dos recursos públicos e da 
execução das políticas públicas.  



Influências positivas do 
Controle Social 



Identificar os problemas da escola (oportunidades de melhoria) 

Propor soluções para os problemas encontrados 

Formar alunos para prática do Controle e Participação Social 

Fomentar nas escolas projetos voltados para o exercício da cidadania  

 

 

 

O controle social por meio do  
Projeto Aluno Auditor 



Etapas do Projeto 

1. Reunião com 
direções das 

escolas 

2. Peça de Teatro 
“O Auto da Barca 

da Cidadania” 

3. Formação das 
equipes 

coordenadoras 
do projeto 

4. Definição dos 
grupos de 
auditores 

 



Etapas do Projeto 

5. Auditoria 

6. Tarefa 
Especial 

7. Discussão 
das 

propostas 

8. Desafio 

9. 
Monitorame

nto 
 



Etapas Estudantes 

5 - Realização das Auditorias 

6 - Elaboração da Tarefa Especial (vídeo) 
 

7 - Discussão de soluções para os 
achados (oportunidades de melhoria) 

8 - Elaboração do Desafio 
 

9 - Monitoramento das propostas 

1ª Etapa 

2ª Etapa 

3ª Etapa 



Auditorias 

Relatório 
Preliminar 

Discussão 
das 

Propostas 

Relatório 
Conclusivo 

Monitora-
mento 

Tarefa 
Especial 

Desafio 

1ª Etapa 

2ª Etapa 

3ª Etapa 



Realização das Auditorias 

• Realizar 
auditorias nos 
ambientes 
escolares 
utilizando o 
aplicativo 
“Monitorando a 
Cidade” 



Orientações 

• Formar grupos de no máximo 05 (cinco) 
estudantes 

• Realizar as auditorias acompanhados por um 
monitor ou professor 

• Professores e monitores auxiliam na discussão 
e reflexão do grupo, mas não intervêm no 
resultado 

• Promover rodízio de celular entre os 
estudantes 

 





Orientações 

• Atenção ao enviar os 
dados! Observar se 
apareceu mensagem de 
confirmação de envio 
 

• Verificar se as fotos 
tiradas estão com boa 
qualidade (evitar fotos 
desfocadas, tremidas)  

 



 



Elaboração da Tarefa Especial 

• Produção de um vídeo 

• Máximo de 3 minutos 

• Tema: “Pequenas 
corrupções: Diga não!” 



Discussão de soluções/providências 
para os achados 

 





Elaboração do Desafio 

• Escolher uma situação 
revelada pela auditoria que 
requer uma ação mais 
organizada para sua solução 

  

• Elaborar planejamento e 
plano de ação para solu-
cionar o problema 



Monitoramento das Propostas 

• Monitorar a 
implantação das 
propostas de 
soluções/melhorias 
apresentadas  

 

• Processo  deve ser 
transparente e com 
diálogo acessível entre 
alunos e direção 



Cronograma 

Realização das auditorias pelos alunos nas escolas 
participantes 

21/08/2019 11/09/2019 

Elaboração dos relatórios preliminares 12/09/2019 27/09/2019 

Entrega da tarefa especial (vídeo) 12/09/2019 20/09/2019 

Discussão entre alunos e professores/monitores para 
apresentação das propostas de melhoria/soluções para os 
achados 

01/10/2019 25/10/2019 

Elaboração dos relatórios conclusivos 29/10/2019 20/11/2019 

Entrega do Desafio 29/10/2019 01/11/2019 

Evento de encerramento PAA 2019 21/11/2019 29/11/2019 



Contato 

• Controladoria-Geral do Município 

 

  
 

 

• Assessoria de Programas e Projetos Educacionais 

 

Danilo danilo.okuma@pbh.gov.br 
projetoalunoauditor@pbh.gov.br  

Ramal: 60273 

Daniele daniele.patricia@pbh.gov.br  Ramal: 60282 

Marina / Tereza / 
Flávia  

asped.smed@pbh.gov.br  
 

Ramais: 78666 / 
78642 
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