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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projeto Aluno Auditor, promovido pela Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tem como foco fomentar a cidadania 

ativa em estudantes, professores e demais colaboradores no ambiente escolar. Utiliza como 

instrumento central a metodologia de auditoria, que identifica os problemas existentes na 

escola, avalia suas causas e busca soluções.  

Em linhas gerais, as escolas participantes irão selecionar grupos de alunos para auditarem os 

ambientes escolares, utilizando-se para isso questionários eletrônicos de auditoria 

desenvolvidos para aplicativo de celular. Após realizarem as auditorias, os estudantes, em 

conjunto com os professores e monitores, deverão refletir, discutir e propor possíveis 

soluções/providências, focando em medidas criativas, de baixo ou sem custo e com 

envolvimento da comunidade escolar.  

Pretende-se, dessa forma, reforçar a ideia de que o cidadão (estudante) é um ator apto a 

verificar a situação encontrada frente a um padrão desejado e a se manifestar de maneira 

qualificada, apontando ao gestor os pontos divergentes identificados e solicitando uma 

resposta eficaz.  

O espírito que permeia o projeto é o de colaboração. O mais importante é que os serviços 

prestados sejam aperfeiçoados. O intuito não é o de denunciar de forma gratuita, muito menos 

alimentar agressões acusatórias.  

Este projeto foi trazido pela CTGM por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com 

a Controladoria-Geral do Distrito Federal, órgão que o desenvolveu e o implementou no âmbito 

do Distrito Federal. 

O Projeto Aluno Auditor consta como projeto estratégico da CTGM no Contrato de Metas e 

Desempenho de 2019-2020 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

É imperativo que as escolas participantes tomem conhecimento da PORTARIA 

CONJUNTA SMED/CTGM N.º 006/2019, de 08/05/2019, que regulamenta o Projeto Aluno 

Auditor 2019. 
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2 - OBJETIVO 

 

2.1 – Objetivo Geral 

O Projeto Aluno Auditor tem o objetivo de promover a cidadania e a participação social, 

estimulando o reforço de valores éticos, por meio de ações específicas que contribuam para a 

formação da cidadania ativa, de modo que os participantes assumam uma postura de 

protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio 

público, levando à reflexão-ação sobre problemas, causas e soluções no contexto escolar, e 

com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas 

comunidades. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 Proporcionar aos envolvidos uma experiência pedagógica, na qual eles reconheçam 

que seu envolvimento no acompanhamento da execução da política pública está 

diretamente relacionado com a qualidade do serviço público prestado. 

 Proporcionar aos participantes uma nova percepção do ambiente escolar a partir das 

auditorias realizadas pelos alunos auditores. 

 Identificar as causas dos problemas encontrados (achados de auditoria). 

 Propor soluções para os problemas encontrados, focando-se em medidas criativas, de 

baixo ou sem custo e com envolvimento da comunidade escolar. 

 Fomentar nas escolas projetos educacionais voltados ao exercício ativo da cidadania e 

da cultura da integridade. 

 Disseminar conceitos de educação fiscal e seus desdobramentos. 

 Contribuir para o aprimoramento da gestão pública visando à melhoria dos serviços 

públicos de educação. 

 Contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e 

deveres. 

 Estimular nos estudantes o aumento do sentimento de pertencimento ao ambiente 

escolar e também do protagonismo estudantil. 

 Empoderar a comunidade escolar com o conhecimento e uso de ferramentas de 

controle social e transparência. 
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3 - FORMAÇÃO DAS EQUIPES COORDENADORAS DO PROJETO 

As escolas participantes deverão selecionar um professor referência que será o responsável 

pela coordenação do projeto em sua respectiva escola. O professor referência deverá formar 

uma equipe coordenadora (a qual irá liderar), que poderá ser composta por outros professores, 

monitores ou mesmo direção, cuja atribuição será auxiliar os alunos auditores no 

desenvolvimento do projeto. Não há limitação para a quantidade de pessoas que comporão a 

equipe coordenadora. 

O professor referência será o contato da escola com a coordenação do Projeto Aluno Auditor 

(CTGM e SMED). Todas as comunicações relacionadas ao projeto serão realizadas por 

intermédio do professor referência. 

 

 

4 - FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE ALUNOS AUDITORES 

O professor referência deverá selecionar o grupo de alunos auditores que irão executar o 

projeto. Os grupos devem ser formados de acordo com o critério que a escola julgar 

conveniente, porém contemplando apenas estudantes do terceiro ciclo (6°, 7° e 8° ano 

preferencialmente). Sugere-se a composição de grupos com pelo menos 40 estudantes.  

As escolas deverão encaminhar por e-mail uma ficha preenchida com os dados de todos os 

participantes, conforme modelo a ser encaminhado pela Controladoria-Geral. 
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5 – EXECUÇÃO DO PROJETO 

Os alunos auditores executarão as seguintes etapas do projeto: 

 Auditoria. 

 Discussão das Propostas. 

 Tarefa Especial. 

 Desafio. 

 Monitoramento. 

 

5.1 – Da Realização da Auditoria 

Esta atividade consiste na realização das auditorias pelos estudantes auditores nos ambientes 

escolares, utilizando-se os questionários eletrônicos desenvolvidos pela Controladoria-Geral 

para o aplicativo para celular Monitorando a Cidade. A Auditoria tem por objeto a observação 

da qualidade do serviço prestado na escola. É fundamental que o estudante ao atuar como 

auditor desperte seu senso de observação e tenha claro os padrões de qualidade desejáveis 

para o serviço público auditado.  

 

 Pontos de extrema importância 

 Cordialidade: o projeto é um conjunto de ações colaborativas onde todos devem ser 

ouvidos. 

 A auditoria NÃO é uma ação de polícia, é uma ação de cidadania. 

 Cada aluno auditor deve olhar com olhos de ver. Com essa expressão queremos ressaltar 

a importância de se estar atento aos detalhes, principalmente para aqueles que irão avaliar 

a estrutura da unidade.  

 Os questionários são guias que devem ser seguidos como roteiros de auditoria, mas não 

limitadores. Ao final dos questionários, há campos para o registro de 

problemas/observações que não tenham sido contemplados. 

 Fazer perguntas: os alunos auditores devem fazer perguntas. Lembramos que os 

questionários orientam as perguntas que devem ser feitas, mas a partir delas podem surgir 

outras questões. Assim sendo, os questionários servem como guias, mas podem ser 

revistos caso os alunos auditores encontrem outras necessidades a serem observadas.  
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 Aquele a quem as perguntas são dirigidas tem a LIBERDADE de responder ou não, 

devendo o aluno auditor evitar qualquer tipo de conflito. 

 

 Grupos de auditoria 

A execução das auditorias nas escolas é realizada por meio do trabalho em equipe. Sugere-se 

que sejam formados grupos de auditoria de no máximo 05 (cinco) alunos para evitar a 

dispersão durante a realização das atividades. 

Cada grupo deve ser acompanhado, no mínimo, por um professor ou monitor, que terá por 

responsabilidade coordenar a ação e empoderar os outros membros e direcionar as etapas. O 

professor ou monitor não deve realizar a auditoria, apenas coordenar. 

Os professores e monitores participantes devem manter o professor referência informado sobre 

os trabalhos desenvolvidos junto às equipes de auditores. O professor referência será o 

contato com a coordenação geral do projeto e tem a função de sanar dúvidas e resolver 

problemas. Nada impede que o professor referência também coordene equipes de alunos 

auditores, durante a execução das auditorias. 

 

 Utilizando o Aplicativo 

Inicialmente, os professores e monitores participantes deverão baixar em qualquer smartphone 

com conexão à internet o aplicativo “Monitorando a Cidade”. Na tela inicial do aplicativo 

aparecerá a opção de obter nova campanha. As campanhas a serem baixadas são os 

questionários desenvolvidos para o Projeto Aluno Auditor. Cada questionário (campanha) 

desenvolvido possui um número identificador de 06 (seis) dígitos, conforme informado no 

Quadro 1. Uma vez baixados eles podem ser preenchidos off-line. Portanto, só será necessária 

a conexão com a internet em dois momentos, no momento de baixar os questionários e no 

momento de enviá-los após o preenchimento. No Anexo I deste guia encontra-se o passo a 

passo para instalação e utilização do aplicativo. 
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         Quadro 1: Número identificador dos questionários (2019) a serem preenchidos 

Questionário Número identificador 

1 Salas de Aula 668-016 

2 Biblioteca 737-858 

3 Sala de Informática 857-229 

4 Auditório 490-404 

5 Cozinha Parte 01* 561-263 

6 Cozinha Parte 02* 222-475 

7 Refeitório 621-719 

8 Merenda 153-999 

9 Pátio 190-590 

10 Quadra de Esportes/Ginásio 340-291 

11 Banheiro 672-719 

12 Entrada 959-564 

13 Parte Externa 368-580 

14 Sala dos Professores 555-805 

15 Secretaria 694-586 

16 Espaço da Escola Integrada 767-278 

17 Questionário Direção 251-598 

 * O questionário da “cozinha” foi dividido em duas partes devido ao seu 

grande número de perguntas, mas corresponde a apenas 01 ambiente. 

 Os questionários  

Os questionários são compostos por perguntas que avaliam a estrutura física dos ambientes 

escolares, como também os equipamentos e mobiliários que compõem tais ambientes. Alguns 

processos internos também serão avaliados, assim como a merenda servida.  

Algumas orientações fazem-se necessárias: 

 Salas de Aula: devem ser realizadas auditorias em no mínimo 05 (cinco) salas de 

aula e deve ser preenchido 01 (um) questionário por sala de aula. O questionário é 

o mesmo para todas as salas de aula. De forma a assegurar a distinção, há um 

campo para identificação das salas. Atenção: a cada sala auditada, é 

necessário realizar o envio dos dados para que seja possível realizar nova 

auditoria. 

 Banheiros: deve ser preenchido, pelo menos, 01 (um) questionário para o banheiro 

feminino e 01 (um) para o banheiro masculino. O questionário é o mesmo para os 

dois banheiros. De forma a assegurar a distinção, há um campo para identificação 
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do banheiro. Atenção: a cada banheiro auditado, é necessário realizar o envio 

dos dados para que seja possível realizar nova auditoria. 

 Espaço da Escola Integrada: – devem ser realizadas auditorias em até 03 espaços 

de uso do Programa, caso não sejam os mesmos utilizados pela escola como um 

todo. 

 Questionário Direção: este questionário contém perguntas gerais sobre a escola e 

avalia a percepção da direção. O questionário deverá ser aplicado ao(à) diretor(a) 

ou vice por um grupo de auditores. Apenas um questionário deve ser respondido. 

 Demais Ambientes e merenda: deve ser preenchido 01 (um) questionário por 

ambiente, assim como 01 (um) para a merenda. É importante ouvir, além da 

opinião dos alunos, também a opinião dos respectivos funcionários responsáveis. 

 

 Divisão das auditorias por grupo de auditores 

Sugere-se que cada grupo de alunos auditores fique responsável pela realização de, pelo 

menos, duas auditorias. Como exemplo de divisão, para uma escola que tiver selecionado 40 

alunos auditores, serão formados 08 grupos de 05 alunos (máximo de alunos permitidos por 

grupo). Assim, a escola pode optar por dividir as auditorias da seguinte forma: 04 grupos 

realizam auditorias em 03 ambientes cada, totalizando 12 ambientes auditados, e os outros 04 

grupos realizam auditorias em 02 ambientes cada, o que completaria os 08 ambientes 

restantes. 

Importante informar que, se houver mais de um celular disponível com o aplicativo instalado, as 

auditorias poderão ser realizadas simultaneamente. Lembrando que os grupos de auditores 

devem ser acompanhados por um professor ou monitor, que auxiliarão os estudantes durante a 

realização das atividades, sempre respeitando a autonomia dos alunos quando estes estiverem 

respondendo os questionários. 

 

 Envio dos questionários eletrônicos preenchidos 

Ao final da realização da auditoria, o questionário preenchido deve ser enviado via aplicativo. O 

professor referência deve conferir se todos os questionários preenchidos foram encaminhados. 

Recomenda-se a utilização do MODELO DE CHECK LIST – CONTROLE DA EXECUÇÃO DAS 

AUDITORIAS, constante do Anexo II deste guia, para realização desta tarefa. 
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A Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte receberá os dados e será responsável 

por elaborar um relatório preliminar para cada escola, contendo todos os achados de auditoria. 

Em seguida, os encaminhará às escolas participantes. Assim, todos os alunos receberão os 

resultados da auditoria apontando os principais problemas identificados (achados de auditoria).  

 

5.2 – Da discussão das propostas 

Assim que a escola receber o relatório preliminar, ela irá divulgá-lo e compartilhá-lo com os 

alunos auditores e também com a comunidade escolar. Nesta etapa, os estudantes, em 

conjunto com a equipe de professores e monitores do projeto em sua escola1, deverão propor 

possíveis soluções/providências para os problemas identificados, focando em medidas 

criativas, de baixo custo e com envolvimento da comunidade escolar.  

Tais propostas serão encaminhadas à Controladoria-Geral do Município para consolidação dos 

dados, resultando na elaboração do Relatório Conclusivo, que apresentará o resultado final das 

auditorias realizadas, constando os apontamentos e respectivas propostas de 

soluções/providências, bem como outras informações coletadas durante a realização do 

projeto. 

 

5.3 – Da Tarefa Especial 

Concomitante à fase de realização das auditorias, é prevista a realização da Tarefa Especial. 

Esta atividade consiste na elaboração de um vídeo, de no máximo 3 minutos, sobre um tema 

específico a ser definido pela coordenação do projeto (tema este que será devidamente 

divulgado oportunamente). 

O vídeo deverá ser postado em uma conta do Youtube vinculada à escola, e o link deverá ser 

encaminhado para a coordenação do projeto. 

 

5.4 – Do Desafio 

Concomitante à fase de discussão das propostas, é prevista a realização do Desafio. Esta 

atividade consiste na escolha de alguma situação revelada pela auditoria (um achado de 

auditoria), que requer uma ação mais organizada para sua solução, e, após escolhido o 

                                                           
1
 Importante destacar que o envolvimento de membros da comunidade escolar, que se dispuserem a 

participar, irá enriquecer ainda mais a discussão e construção de soluções. 
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problema a ser enfrentado, a escola deverá apresentar seu planejamento e estratégia para 

solucioná-lo. 

A coordenação do projeto irá encaminhar para as escolas o modelo a ser utilizado para 

preenchimento do planejamento e plano de ação.  

5.5 – Do Monitoramento 

Importante destacar que os alunos auditores em conjunto com a comunidade escolar devem 

monitorar a implantação das propostas de soluções/melhorias apresentadas, solicitando à 

gestão da escola que todo o processo seja transparente e com diálogo acessível entre alunos e 

direção. 

Ademais, muito importante que os alunos auditores compartilhem o aprendizado adquirido 

neste projeto com toda a comunidade escolar, em especial quanto à conscientização acerca do 

cuidado com o bem público e o seu protagonismo em contribuir para a prestação de um serviço 

público de qualidade. 
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6 – AVALIAÇÃO DO PROJETO 

A avaliação do Projeto Aluno Auditor é realizada de duas formas: 

 Aplicação de pesquisa de opinião. 

 Medição do Indicador de Desempenho do Projeto Aluno Auditor – IDPAA. 

 

6.1 – Pesquisa de opinião 

Durante a fase de elaboração dos relatórios conclusivos (fase final do projeto), será solicitado 

às escolas que sejam respondidos questionários eletrônicos que têm por objetivo medir o nível 

de satisfação dos estudantes, professores, monitores e direção com o Projeto Aluno Auditor. 

Tais questionários serão respondidos pelos participantes do projeto, utilizando-se o aplicativo 

Monitorando a Cidade. 

 

6.2 – Indicador de Desempenho 

O Indicador de Desempenho do Projeto Aluno Auditor – IDPAA tem como finalidade a obtenção 

do percentual de alcance dos objetivos do projeto aluno auditor em cada escola, bem como 

subsidiar a equipe coordenadora do projeto de informações essenciais ao seu 

aperfeiçoamento. 

Intenciona-se, por meio deste indicador, conhecer se a execução do projeto na escola trouxe 

incremento do sentimento de pertencimento da comunidade escolar, bem como incremento do 

incentivo e da promoção de ações de controle social na escola, aperfeiçoamento de serviços e 

melhorias para a escola. 

Consiste na aplicação de questionários (por meio do Google Formulários) aos stakeholders do 

projeto – alunos, professores, monitores e direção, de modo a avaliar se, na percepção dos 

mesmos, houve alcance do objetivo principal e dos resultados esperados pelo projeto. Mais 

informações acerca do IDPAA são encontradas no ANEXO III - AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DO PROGRAMA ALUNO AUDITOR deste guia. 
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7 – CRONOGRAMA 

N Ação Data/Período 

01 
Apresentações da peça de teatro - Lançamento projetos de 
Protagonismo Estudantil 

02/05/2019 e 03/05/2019 

02 Formação das equipes coordenadoras do projeto.  29/05/2019 

03 Formação dos alunos auditores. 05/08/2019 a 16/08/2019* 

04 Realização das auditorias pelos alunos nas escolas participantes 21/08/2019 – 11/09/2019 

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

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

07 
Discussão entre alunos e professores/monitores para 
apresentação das propostas de melhoria/soluções para os 
achados 

01/10/2019 – 25/10/2019 

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

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

10 Evento de encerramento PAA 2019 21/11/2019 a 29/11/2019* 

* Será definido o dia da realização da ação dentro do período previsto, sendo comunicado 
oportunamente. 

 

8 - COMUNICAÇÃO 

Controladoria-Geral do Município 

Danilo, Daniele – projetoalunoauditor@pbh.gov.br 

Fone: 

3246-0273 / 3246-0282 

Secretaria Municipal de Educação 

Marina, Tereza – asped.smed@pbh.gov.br 

Fone: 

3277-8666 / 3277-8642 

 

Grupo de Whatsapp 

Será criado grupo de Whatsapp com os participantes do projeto para troca de informações 

acerca exclusivamente do projeto. As mensagens deverão ser trocadas unicamente 

durante o horário comercial e em dias úteis. O grupo será administrado pela coordenação 

do projeto (CTGM e ASPED).   
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ANEXO I – INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO 

APLICATIVO “MONITORANDO A CIDADE” 

O download do aplicativo “Monitorando a Cidade” poderá ser feito em qualquer smartphone 
com conexão à internet. O aplicativo pode ser encontrado através de busca pelo seu nome na 
“App Store”, da Apple, ou na “Play Store”, da Google. O “Monitorando a Cidade” também está 
disponível, tanto para IOS quanto para ANDROID, nos seguintes links: 

 https://itunes.apple.com/br/app/monitorando-a-cidade/id984055909?mt=8 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.monitorandoacidade
e 

Após baixar o aplicativo, seu ícone aparecerá na tela inicial do seu celular. 

Caso ele apareça com o nome em inglês (“Promise Tracker”), não se assuste, porque ele foi 
desenvolvido por uma universidade americana. Porém, ao acessá-lo, a interface estará em 
português. 

Clique no aplicativo para abri-lo. 

 

 

Figura 1 – Ícone do aplicativo no celular 

 

 

https://itunes.apple.com/br/app/monitorando-a-cidade/id984055909?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.monitorandoacidadee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.monitorandoacidadee
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Figura 2 – Tela inicial do aplicativo 

 
Na tela inicial é possível observar os seguintes elementos:  
1. Botão que leva à tela de perfil do usuário; 
2. Botão que leva à tela das campanhas;  
3. Botão que leva à tela de baixar novas campanhas; 
4. Campanhas que este usuário já baixou.  
 
Campanha é a palavra que corresponde ao questionário ou lista de perguntas do Projeto Aluno 
Auditor.  

Ao clicar no botão 1 o usuário será direcionado para a tela a seguir: 

 

Figura 3 – Tela com o perfil do usuário 
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Na tela de usuário, clicando em “Meu Perfil”, o aplicativo permite criar um “nome de 
usuário” e “adicionar uma biografia”. O nome de usuário pode ser o nome do proprietário 
do celular. É importante ressaltar que preencher o nome de usuário não é criar um login no 
aplicativo. Não é necessário criar um login para executar o Projeto Aluno Auditor. O botão 
para adicionar a biografia é opcional, não é necessário preencher, caso o usuário não 
deseje. 
 
 
 

 

Figura 4 – Tela de cadastro do perfil do usuário 

 

Atenção: Não é necessário criar uma conta com login e senha para utilização do aplicativo. 
 
 
Clicando no botão 2 da Figura 2 você será direcionado à tela onde poderá baixar novas 
campanhas. A partir daí, é só clicar no botão 3 da Figura 2 e digitar o número da respectiva 
campanha. O aplicativo apresentará a seguinte tela: 
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Figura 5 – Tela para inclusão do número da campanha 

 

 
Uma vez na tela retratada pela Figura 5, basta digitar o código das campanhas do Projeto 
Aluno Auditor. Este código é um conjunto de seis números já disponibilizados neste guia. 
Reiteramos os códigos, correspondentes a cada ambiente que será auditado: 
 
  

Questionário Número identificador 

1 Salas de Aula 668-016 

2 Biblioteca 737-858 

3 Sala de Informática 857-229 

4 Auditório 490-404 

5 Cozinha Parte 01 561-263 

6 Cozinha Parte 02 222-475 

7 Refeitório 621-719 

8 Merenda 153-999 

9 Pátio 190-590 

10 Quadra de Esportes/Ginásio 340-291 

11 Banheiro 672-719 

12 Entrada 959-564 

13 Parte Externa 368-580 

14 Sala dos Professores 555-805 

15 Secretaria 694-586 

16 Questionário Direção 251-598 

 
 
 
 
 
A partir daí, basta digitar o número de cada questionário e clicar em “baixar”. Em seguida, 
o aplicativo baixará o questionário associado ao código inserido. 
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Figura 6 – Exemplo de inclusão do código correspondente à campanha “Secretaria”. 

 
 

 
 

Figura 7 – Campanha pronta para preenchimento 

 

 
A campanha baixada também ficará disponível na tela inicial, em “Minhas campanhas” 
(Botão 4 da Figura 2), podendo ser preenchida posteriormente. 
 
 
No caso de continuar o preenchimento a partir da tela acima, basta clicar em “Preencher 
registro”, que uma nova tela será aberta com as perguntas relativas ao questionário. 
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Figura 8 – Primeira pergunta do questionário referente à “Secretaria” 

 
Todas as campanhas se iniciam com duas perguntas: o INEP e a sigla da escola. É 
justamente porque todas as campanhas se iniciam com estas duas perguntas que não é 
necessário criar uma conta com login e senha no aplicativo. 
 

 
 

Figura 9 – Segunda pergunta do questionário referente à “Secretaria” – sigla da escola 

 
Existem três formas de responder o questionário: através de perguntas fechadas, 
perguntas abertas ou com fotos. Basta responder a questão e clicar em “Próximo”. À 
medida que o questionário vai sendo preenchido, a barra verde na tela inferior da tela vai 
ficando “mais cheia”, indicando qual é o andamento de respostas desta campanha. 
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Figura 10 – Exemplo de resposta aberta 

 
Ressalta-se que a maioria das respostas é obrigatória. Assim, caso o botão “Próximo” seja 
pressionado sem que a resposta de uma pergunta obrigatória tenha sido dada, aparecerá 
um aviso na tela indicando que o campo é obrigatório e o sistema não liberará as futuras 
perguntas enquanto a resposta não for inserida. 

 

 

Figura 11 – Exemplo de pergunta obrigatória 

 

No caso de pergunta fechada, basta clicar na(s) opção(ões) e avançar para a próxima 
pergunta normalmente. 
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Para responder uma pergunta aberta você deve clicar no boxe. A partir daí o teclado 
virtual do seu celular aparecerá para você responder à pergunta. É importante que 
após o término do preenchimento você clique FORA do boxe para desativar o 
teclado virtual do seu celular, que estará cobrindo a opção “Próximo” que permitirá 
avançar até a próxima pergunta. 
 
Em relação a perguntas que contêm fotos, basta clicar no botão “Tirar uma foto”. A partir 
daí a câmera do seu celular será ativada automaticamente e você deverá tirar a foto. Após 
tirar a foto, você deve clicar na opção “OK”. É importante ressaltar que o usuário pode 
acrescentar mais fotos clicando no botão “+”. Após terminar de tirar as fotos não é 
necessário clicar no botão “Pronto”; clique no botão “Próximo” e a foto já estará salva. 
 
 

 
 

Figura 12 – Finalização do questionário 

 

Após finalizar o preenchimento de todas as perguntas, o usuário terá duas opções: a 
primeira, “Enviar agora”, realizará o envio oficial das suas respostas; a opção “Enviar 
depois” é utilizada quando o celular utilizado não possui conexão com a internet no 
momento em que o questionário foi preenchido. Em função dessa opção é possível utilizar 
o aplicativo de maneira OFFLINE. 
 
Atenção: para utilizar o aplicativo offline é necessário baixar todas as campanhas antes de 
realizar o preenchimento dos questionários. 
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Figura 13 – Tela com opção de ver as respostas enviadas 

 
Observações: 

 O usuário terá, a cada pergunta, a opção de voltar e alterar a resposta, bastando 
clicar no botão “Voltar”; 

 Caso o usuário queira eliminar a campanha de um celular, seja para baixar em 
outro, seja para baixar novamente, seja para preencher novamente, ele poderá 
clicar no ícone “X” e depois em “ELIMINAR”. 
 

 

Figura 14 – Exemplo de finalização das respostas sem envio do questionário 
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ANEXO II – MODELO DE CHECK LIST – CONTROLE DE EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS 

Escola: _____________________________________________________  Professor Referência: __________________________________ 

N Ambiente Auditado Identificação Celular Utilizado 
Data de Realização da 

Auditoria 
Data de Envio dos 

Dados 
Rubrica 

1 Biblioteca ------     

2 Sala de Informática ------     

3 Auditório ------     

4 Cozinha ------     

5 Refeitório ------     

6 Merenda ------     

7 Pátio ------     

8 Quadra de Esportes/Ginásio ------     

9 Entrada ------     

10 Parte Externa ------     

11 Sala dos Professores ------     

12 Secretaria ------     

13 Questionário Diretor ------     

14 Banheiro Feminino      

15 Banheiro Masculino      

16 Sala de Aula      

17 Sala de Aula      

18 Sala de Aula      

19 Sala de Aula      

20 Sala de Aula      

21       

22       

23       

24       

25       

Instruções: 

1 – O professor referência deve preencher o check list à medida que as auditorias forem sendo realizadas. 

2 - O campo “Celular Utilizado” deve ser preenchido com o nome do proprietário do celular. 

3 – O campo “Identificação” deve ser preenchido apenas para os ambientes “Sala de Aula” e “Banheiro”. 

4 – A “Data de Envio dos Dados” pode não coincidir com a “Data de Realização da Auditoria” em virtude de realização de auditorias off line por exemplo. 

5 – Há campos em branco caso a escola queira realizar auditorias em mais ambientes (salas de aula e banheiros) além dos que foram listados. 
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ANEXO III – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO ALUNO AUDITOR 

O indicador de desempenho do Projeto Aluno Auditor – IDPAA tem como finalidade aferir o percentual 

de alcance dos objetivos do projeto aluno auditor em cada escola, bem como subsidiar a equipe 

coordenadora do programa de informações essenciais ao seu aperfeiçoamento. Por meio de referido 

indicador, pretende-se, fundamentalmente, avaliar se, na percepção dos stakeholders do programa, 

houve alcance do seu objetivo principal, qual seja: 

Estimular a escola em ações específicas que contribuam para a formação da cidadania ativa 

com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social da 

educação básica, levando à reflexão/ação de professores, estudantes e colaboradores sobre 

problemas, causas e soluções no contexto escolar, proporcionando aos envolvidos uma 

experiência pedagógica, na qual eles reconheçam que seu envolvimento no acompanhamento 

da execução da política pública está diretamente relacionado com a qualidade do serviço 

público prestado.  

Em outras palavras, pretende-se aferir se a execução do programa na escola trouxe incremento do 

sentimento de pertencimento à escola; incremento do incentivo e da promoção de ações de controle 

social na escola; e aperfeiçoamento de serviços e melhorias para a escola.  

Para obtenção do indicador serão aplicados dois questionários, por meio do Google Formulários, aos 

stakeholders do programa aluno auditor (alunos que realizaram as auditorias na escola, monitores, 

professores e direção – Figura 01).  

 

Figura 01: Stakeholders do Projeto Aluno Auditor 

 

 

Alunos 

Professores
Monitores Diretores 
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Os questionários a serem aplicados são constituídos de duas partes: 

Parte 1: Contém questões que avaliam o índice ISP “incremento do sentimento de 

pertencimento” e o índice IPCS “incremento do incentivo e da promoção do controle social” 

(Quadro 01). É composta por 07 afirmativas, de caráter opinativo, além de um campo para 

proposição de sugestões/críticas/elogios em relação ao projeto, e deverá ser aplicada aos 

alunos, monitores, professores e diretores (ou vices). O Questionário Parte 01 será aplicado 

após quatro meses da entrega dos relatórios conclusivos (entre março e abril do ano seguinte). 

Parte 2: Contém questões que avaliam o índice EPM “execução de propostas de melhorias” 

(Quadro 02). É composta por 04 perguntas que deverão ser respondidas em conjunto pelo 

diretor (e/ou vice) e o professor referência, além de um campo livre para 

sugestões/críticas/elogios em relação ao programa. O Questionário Parte 02 será aplicado 

após sete meses da entrega dos relatórios conclusivos (entre junho e julho do ano seguinte). 

 

Quadro 01: Avaliação da percepção dos alunos, professores, diretores e/ou vice diretores que 

participaram do Programa Aluno Auditor 

Assinale a alternativa que representa sua opinião sobre as seguintes afirmativas: 

Afirmativa 1: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, nota-se maior envolvimento e 
participação dos alunos para solução de problemas na escola, inclusive cobrando os gestores, apontando não 
só os problemas, mas também propondo soluções. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Afirmativa 2: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, houve ações na escola que 
estimularam a participação dos alunos e controle social. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Afirmativa 3: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, notou-se aperfeiçoamento de 
serviços (atendimento ao aluno, aos pais, melhoria da infraestrutura física, reforma, aquisição de 
equipamento). 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 
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□ Discordo plenamente 

Afirmativa 4: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, notou-se que os alunos estão 
tendo maior zelo pelo patrimônio da escola. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Afirmativa 5: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, notou-se que os ambientes da 
escola estão permanecendo mais limpos e organizados. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Afirmativa 6: Após o desenvolvimento do programa aluno auditor na escola, notou-se maior interesse ou 
crescimento da procura por parte dos alunos para participarem de outros programas/atividades na escola. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Afirmativa 7: O projeto aluno auditor foi positivo e trouxe benefícios para a escola. 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

 

Cite pontos positivos e negativos e/ou sugestões relativas ao programa aluno auditor. 
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Quadro 02: Questionário Parte 02 - Avaliação da percepção dos professores, diretores e/ou vice 

diretores que participaram do Programa Aluno Auditor 

Responda as perguntas a seguir relacionadas à implantação das propostas de melhoria originadas do Programa 
Aluno Auditor: 

Questão 1: Considerando todas as propostas de melhorias apontadas, qual percentual de execução das 
mesmas?  

□ Mais de 80% 

□ De 61% a 80% 

□ De 41% a 60% 

□ De 20% a 40% 
□ Menos de 20%  

Questão 2: Qual percentual das propostas que não demandaram recursos que foram executadas com sucesso?  

□ Mais de 80% 

□ De 61% a 80% 

□ De 41% a 60% 

□ De 20% a 40% 
□ Menos de 20%  

Questão 3: Qual percentual das propostas que demandaram recursos que foram executadas com sucesso?  

□ Mais de 80% 

□ De 61% a 80% 

□ De 41% a 60% 

□ De 20% a 40% 
□ Menos de 20%  

Questão 4: Qual percentual das propostas que demandaram envolvimento de outros órgãos que foram 
executadas com sucesso?   

□ Mais de 80% 

□ De 61% a 80% 

□ De 41% a 60% 

□ De 20% a 40% 
□ Menos de 20% 

Cite pontos positivos e negativos e/ou sugestões relativas ao projeto aluno auditor. 
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A cada resposta será atribuído um valor percentual para o cálculo do indicador, conforme indicado na 

tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Valor percentual atribuído às respostas 

 RESPOSTAS VALOR PERCENTUAL ATRIBUÍDO 

Parte 01 
(Quadro 01) 

Concordo plenamente 100% 

Concordo parcialmente 66,67% 

Discordo parcialmente 33,33% 

Discordo plenamente 0 

Parte 02 
(Quadro 02) 

Mais de 80% 100% 

De 61% a 80% 80% 

De 41% a 60% 60% 

De 20% a 40% 40% 

Menos de 20% 20% 

Ainda, para o cálculo do indicador, será atrelada a percepção de cada stakeholder do programa um peso 

específico. Aos alunos que realizaram as auditorias nas escolas será atribuído o peso “0,45”, aos 

professores coordenadores o peso “0,35” e ao diretor o peso “0,2” (Tabela 02). 

Tabela 2: Distribuição dos pesos por stakeholder 

Stakeholder Peso 

Aluno 0,45 
Professor/Monitor 0,35 

Direção 0,20 

Assim, pelas respostas obtidas será avaliada a percepção dos stakeholders do programa quanto ao 

incremento do sentimento de pertencimento, ao incremento do incentivo e da promoção de ações de 

controle social na escola e à execução das propostas de melhorias sugeridas pelos alunos auditores. A 

cada uma dessas percepções será atribuída um peso específico (respectivamente, 0.45, 0.45 e 0.10), de 

modo que o somatório dos produtos do peso pelo valor percentual da percepção de cada stakeholder 

corresponderá o indicador de desempenho do projeto aluno auditor - IDPAA, conforme equação a seguir: 

                                     

ISP     =  Parcela referente ao aspecto incremento do sentimento de pertencimento 
IPCS  =  Parcela referente ao aspecto incremento do incentivo e da promoção de ações de controle social na escola 
EPM   =  Parcela referente à execução de propostas de melhorias 

O indicador varia de 0 a 1 e quanto maior, melhor será o desempenho do programa na escola, conforme 

a seguinte faixa de valores: 

0,8 < x < 1,0 
0,6 < x < 0,8 
0,4 < x < 0,6 
0,2 < x < 0,4 
0,0 < x < 0,2 

Ótimo 
Bom 

Regular 
Ruim 

Péssimo 
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A percepção do incremento do sentimento de pertencimento - ISP pelos stakeholders consiste na média 

simples dos valores obtidos das respostas relativas às afirmativas 1,4,5,6 e 7 do Questionário Parte 01 

(Quadro 01), conforme equação a seguir: 

     (
∑                   

      
)         (

∑                   

      
)        (

∑                    

 
)      

 
AQ1.afirm.n =  Valor da resposta dos alunos para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
PQ1.afirm.n =  Valor da resposta dos professores para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
DQ1.afirm.n =  Valor da resposta do Diretor/Vice para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
nºA = Número de Alunos que responderam o questionário 
nºP = Número de Professores que responderam o questionário 

 

A percepção do incremento do incentivo e da promoção de ações de controle social na escola - IPCS 

pelos stakeholders consiste na média simples dos valores percentuais das respostas obtidas pelas 

afirmativas 1, 2, 3 e 7 do Questionário Parte 01 (Quadro 01), conforme equação a seguir: 

      (
∑                 

      
)         (

∑                 

      
)        (

∑                 

 
)      

 
AQ1.afirm.n =  Valor da resposta dos alunos para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
PQ1.afirm.n =  Valor da resposta dos professores para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
DQ1.afirm.n =  Valor da resposta do Diretor para o Questionário Parte 01, afirmativa n 
nºA = Número de Alunos que responderam o questionário 
nºP = Número de Professores que responderam o questionário 

 

O valor da percepção acerca da execução das propostas de melhorias sugeridas pelos alunos auditores 

– EPM é calculada com base nas respostas do Questionário Parte 02 (questões de 01 a 04), conforme 

equação a seguir: 

                                

Qn =  Valor da resposta do Diretor/Vice para a Questão n 

 


