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RESUMO 
 
 
Se observa nos dias atuais a importância do transporte escolar aos estudantes das áreas rurais, pois 
muitas das vezes o único meio para atender os deslocamento dos alunos residentes nas localidades 
dos municípios. Desta forma, o problema apresentado nesta pesquisa foi demonstrar a qualidade do 
transporte escolar no município de Capim Grosso. Onde consiste em diagnosticar a qualidade do 
transporte escolar no município de Capim Grosso com aplicação de questionário aos alunos. Realizou-
se um diagnóstico do serviço ofertado pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso aos alunos da rede 
municipal e estadual de ensino, seguido de uma proposta de ações que possibilitem melhorar as 
condições do serviço ofertado aos alunos. Os resultados mostram que os alunos possuem idades de 
11 a 20 anos, frequentando o ensino fundamental de ensino, onde a quantidade de alunos entrevistados 
foram as mesmas tanto para sexo masculino quanto feminino. Verificou-se que os alunos são 
transportados em ônibus e van. Observou- se que a maior parte dos alunos embarcam em outros 
pontos, como rodovias e estradas, caminham por mais 10 a 20 minutos, por distância de 400 a 600 
metros, aguardam de 20 a 30 minutos até a chegada do veículo e demora de 30min a 1 hora para 
chegar a escola. Referente a avaliação do serviço ofertado, a pesquisa mostrou que parte dos 
envolvidos está insatisfeito com alguns itens do serviço prestado, apontando que existem muitos itens 
que precisam ser melhorados, sobretudo conforto dos assentos, condições ambientais dentro dos 
veículos, limpeza e estado de conservação dos veículos, que foram aqueles cujos envolvidos 
mostraram-se mais insatisfeitos. A realização deste trabalho foi possível observar a realidade do serviço 
do transporte escolar do município de Capim Grosso, BA, prestado aos alunos que residem em áreas 
afastadas da cidade. 

 
Palavra-chave: Qualidade, Transporte Escolar, Diagnóstico.  

  



 

 

ABSTRACT 
 
 

The importance of school transportation to students in rural areas is nowadays important, as it is often 
the only means of meeting the displacement of students living in the localities of the municipalities. In 
this way, the problem presented in this research was to demonstrate the quality of school transportation 
in the municipality of Capim Grosso. Where it is to diagnose the quality of the school transport in the 
municipality of Capim Grosso with application of a questionnaire to the students. A diagnosis was made 
of the service offered by the City Hall of Capim Grosso to the students of the municipal and state 
educational network, followed by a proposal of actions that make it possible to improve the conditions 
of the service offered to the students. The results show that the students are 11 to 20 years of age, 
attending primary education, where the number of students interviewed was the same for both males 
and females. It was found that students are transported by bus and van. It was observed that most of 
the students embark on other points, such as highways and roads, walk for another 10 to 20 minutes, 
for distance of 400 to 600 meters, wait for 20 to 30 minutes until the arrival of the vehicle and delay of 
30min 1 hour to get to school. Regarding the evaluation of the service offered, the research showed that 
some of those involved are dissatisfied with some items of the service provided, pointing out that there 
are many items that need to be improved, especially seating comfort, environmental conditions inside 
the vehicles, cleanliness and conservation status of vehicles, which were those whose subjects were 
more dissatisfied. The accomplishment of this work was possible to observe the reality of the school 
transport service of the municipality of Capim Grosso, BA, provided to students who live in remote areas 
of the city. 
 

Keyword: Quality, School Transportation, Diagnosis 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Educação constitui se na formação de valores através das experiências 

vividas por cada pessoa ao longo de sua vida, partindo dos contextos sociais, 

econômicos, culturais e políticos de uma sociedade (BRUINI, 2018). 

Acredita - se que a Educação no Brasil seja a melhor forma para se resolver 

todos os problemas sociais no país, mas para isso é necessário uma melhor formação 

nos seu quadro de docentes, tendo em vista que o desenvolvimento destes docentes 

implica diretamente na formação do aluno, sendo ela na vida pessoal ou profissional.  

Educação é direito garantido de todo cidadão. Porém, nos dias atuais ainda 

deparamos com grandes dificuldades encontradas pelos alunos que moram nas Zona 

Rural.  

Mesmo com os programas disponibilizados pelo Governo Federal ainda 

deparamos com situações de alunos aguardando por mais de duas horas para ir a 

escola. Segundo matéria publicada no G1 em 2013: “Alunos da zona rural enfrentam 

dificuldades para ir à escola no AC. Irmãos esperam até duas horas por ônibus para 

ir à escola no Bujari. Comunidade Mira Flores, na BR-364, possui uma unidade 

educacional”. 

 Ainda de acordo com o site G1 (2013), dentre essas dificuldades, podemos 

citar tantas outras: falta de carros ou os mesmos em condições inadequadas, estradas 

vicinais em péssimo estado, ambientes escolares não tendo uma infraestrutura 

adequada para melhor aprendizado destes alunos.  

Isso acaba impactando diretamente na qualidade de aprendizagem do aluno, 

pois o mesmo tendo de sair mais cedo para esperar o transporte e ainda aguardar 

gerando assim um cansaço.   

Ao se falar em qualidade social da educação é falar de uma nova qualidade 

onde se aplica o aspecto social, cultural e ambiental da educação, pois onde 

acabamos não valorizando somente o conhecimento mas também o técnico (MOACIR 

GADOTTI, 2013). 

É de responsabilidade do Município disponibilizar o Transporte Escolar para a 

locomoção dos alunos que reside em comunidades que não dispõem a rede de ensino 

em suas localidade (Lei 9.394, 1996). 



12 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LEI Nº 9.394, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1996: “Art.11 Os municípios incumbir-se de: VI – Assumir o 

Transporte escolar dos alunos da rede municipal.” 

O transporte é uma das principais características da logística de uma empresa, 

é responsável pela distribuição dos produtos e tem sido fundamental para que seja 

atingido o objetivo da logística, que é a entrega do produto certo, na quantidade certa, 

na hora certa e no lugar certo com um menor custo. Por isso é de suma importância 

a existência de um especialista em logística para que seja estudadas as rotas de 

circulação para uma melhor escolha (BALLOU, 2006). 

Dessa forma, a Logística é um conjunto de etapas operacionais que ajudam no 

desenvolvimento de empresas ou serviços a oferecer um serviço de qualidade aos 

seus clientes, visando redução de custos, gestão de estoques e na distribuição de 

produtos utilizando os vários tipos de transportes existentes.  

De acordo com Ballou (2006), a Logística do Transporte trata -  se de um plano 

de estratégias alternativas que buscam realizar essas atividades sendo elas com 

frotas próprias ou terceirizadas, onde o usuário busca atingir melhor desempenho nas 

operações aumentando a disponibilidade e a capacidade do serviço, possibilitando a 

redução dos custos. 

A Logística de Transporte é de suma importância para o desenvolvimento de 

qualquer empresa ou setor, um sistema de transporte eficaz e passivelmente barato 

onde contribui diretamente na competitividade do mercado. 

Para se obter uma boa qualidade no transporte dos alunos o Governo Federal 

através Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em 2007 através da resolução nº 3 de 28 de março de 2007 

disponibiliza dois programas de apoio ao transporte escolar que residem na Zona 

Rural, são eles: O Caminho da Escola E O Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE). 

Programa Caminho da Escola visa renovar, padronizar e ampliar a frota de 

veículos escolares das redes municipal, do DF e estadual de educação básica pública, 

junto com O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) que, 

consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas 

com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços 

de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de 

assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação 
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utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área 

rural. 

Tendo toda perspectiva de observação dentro do município de Capim Grosso, 

exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação deste município, se pretende 

aprimorar a Logística do Transporte Escolar, onde para muitos alunos é constituído 

único acesso à escola exercendo o seu direito de aprender. 

Com isso podemos dizer que a Logística no Transporte Escolar e muito 

importante desde o seu planejamento até a realização da roteirização, com isso é 

possível garantir de forma mais eficiente e eficaz o acesso dos alunos às instituições 

de ensino.  

Diante do exposto, esse trabalho busca identificar se a logística pode contribuir 

na melhoria do transporte escolar. Ao final, levanta - se um questionamento acerca da 

necessidade da implantação de um sistema de gestão na Logística de Transporte para 

a contribuição do desenvolvimento deste setor? 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

 

Pode-se observar dentro da logística do transporte escolar existem algumas 

lacunas dentre elas: estradas vicinais em péssimo estado, carros em condições 

inadequadas, a serem resolvidas, impactando diretamente na qualidade do 

aprendizado do aluno que é o agente direto do serviço fornecido.  

De acordo com O Programa Nacional de Transporte Escolar (2018) “foi criado 

por meio da Portaria Ministerial nº 955, de 21 de junho de 1994, com o objetivo de 

contribuir financeiramente com os municípios e organizações não-governamentais 

para a aquisição de veículos automotores zero quilômetro, destinados ao transporte 

diário dos alunos da rede pública de ensino fundamental residentes na área rural e 

das escolas de ensino fundamental que atendam alunos com necessidades 

educacionais especiais”. 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral  

Objetivo geral do presente trabalho irá buscar um diagnóstico sobre o transporte 

escolar rural no município de Capim Grosso, considerando a coleta de dados através 
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de entrevistas os alunos, visando priorizar e direcionar esforços e investimentos para 

melhorar as condições do transporte dos alunos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar um levantamento bibliográfico sobre os temas abordados; 

 Compreender e observar o funcionamento do transporte escolar rural no 

município de Capim Grosso-Bahia; 

 Comparar as percepções dos alunos envolvidos; 

 Identificar e propor soluções de melhorias ao serviço de transporte escolar. 
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2 METODOLOGIA 
 
 

A opção pela modalidade pesquisa acadêmica é decorrência do interesse em 

aprofundar o conhecimento do tema escolhido, traduzindo-se na oportunidade de 

incrementar o aprendizado em assuntos correlatos na logística do transporte 

escolar.  

A presente pesquisa visa uma contribuição na forma de pesquisa bibliográfica, 

Segundo RUIZ, (2002); a pesquisa bibliográfica consiste no estudo de uma fonte de 

informações para a construção da investigação proposta a partir de determinado tema. 

A Pesquisa bibliográfica oferece meios para definir, e ajudar a resolver 

problemas já conhecidos ou até mesmo conhecer novas áreas onde os problemas 

ainda não foram estudados (MANZO, APUDI, MARCONI,2006). 

Quanto ao levantamento bibliográfico será utilizada a pesquisa Exploratória, 

que busca identificar situações com a finalidade de levantar hipóteses com o foco no 

problema a ser estudado (MARCONI,2006.) 

Entende-se como Pesquisa Exploratória, pesquisas que visam uma maior 

familiaridade do pesquisador com o tema, que pode ser construído com base em 

hipóteses ou intuições. Os assuntos das pesquisas exploratórias, geralmente, são 

pouco conhecidos e, por isto, este tipo de pesquisa costuma envolver grandes 

levantamentos bibliográficos, citações e exemplos que facilitem o entendimento do 

assunto, além de entrevistas com pessoas que passam pelo problema ou já o 

superaram. Pesquisas bibliográficas e estudos de caso são muito utilizados nas 

pesquisas exploratórias, que contam muito com a intuição do pesquisador, 

dependendo bastante de seu trabalho (GIL,1999) Este tipo de pesquisa tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2007). 

O estudo de caso visa analisar um tema observado na realidade e explicar 

como e porque ele ocorre, identificando os fatores que contribuem para que o tema 

em questão se materialize. Em outras palavras, um estudo de caso se propõe a 

identificar um problema, analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, 

avaliar e propor soluções. Estudo de caso pois visa proporcionar maior familiaridade 
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com o problema com vistas a torná-lo explicito ou a construir hipóteses (MARTINS, 

2008). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

3.1 TRANSPORTE ESCOLAR  
 

 

A roteirização de veículos pode ser conceituada como o problema para 

direcionar os veículos através de uma rede de vias considerando as paradas 

intermediárias para atendimento de distribuição ou coleta (BALLOU, 1993). 

Quando a opção é pela frota própria, alguns fatores devem ser analisados para 

a eficiência da roteirização. Segundo Novaes (2004) estes são à localização dos 

clientes, o tamanho da frota e a sequência de paradas. Ballou (1993) corrobora com 

a localização dos pontos de coleta e/ou entrega, bem como a sequência das paradas 

e acrescenta a capacidade dos veículos. 

O Caminho da Escola: Onde uma linha de crédito disponibilizado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para que os Estados e 

Municípios adquiram Ônibus, Micro-Ônibus zero quilometro. 

A partir dessa abordagem da qualidade podemos fazer reflexões recorrente na 

educação brasileira onde não se teve uma atualidade o quanto hoje. Não podemos 

dizer que o tema é novo. Em seu relatório, Rui Barbosa em 1982 afirmava: “com essa 

celeridade de milésimos por ano, em menos de 799 anos não teríamos chegado à 

situação de alguns países de hoje, onde toda a população de idade escolar recebe a 

instrução primária”. 

A qualidade tem como finalidade de melhorar a vida de todas as pessoas. Na 

educação a qualidade está diretamente ligada ao bem viver de todas as comunidades, 

sempre partindo do princípio da comunidade escolar. 

Após muitas reivindicações dos gestores em referências aos repasses o 

governo tomou como medida realizar em dez parcelas anuais de fevereiro a 

dezembro. Assim gera uma folga no orçamento no início do Ano Letivo. 

O Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte CEFTRU (2008), define 

transporte escolar rural (TER) como: “transporte coletivo de estudantes que residem 

e/ou estudam na área rural, para fins educacionais entre sua residência e uma 

instituição educacional em horários previamente estabelecidos”. 

Em princípio, pode-se destacar que há uma série de fatores que dificultam a 

frequência e o desempenho escolar dos alunos, como veículos e estradas que não se 

encontram em bom estado. Melhorar o transporte escolar rural é garantir aos 
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estudantes desfrutar de seus direitos a uma educação gratuita com transporte 

adequado, que pode ser alcançado por meio de princípios, diretrizes e instrumentos 

para o planejamento, regulação e operação de transporte escolar rural (Carvalho et 

al., 2010). Com uma grande amplitude nacional dos programas ainda existem uma 

carência de planejamento que apreciem as reais condições dos transportes que são 

utilizados pelos alunos no deslocamento para as escolas no meio rural. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205: 

"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho." (BRASIL. Constituição, 1988).  

Após o levantamento, (Quantidade de Alunos e o Georreferenciamento do 

Roteiro para escolha do veículo adequado para o transporte dos alunos), a secretaria 

municipal possui um ponto de partida para tomada de decisão onde descreve as rotas 

para atendimento das necessidades da Educação Municipal?  

Através destes dados as Prefeituras realizam as Licitações para a escolhas de 

empresas terceirizadas para a prestação do serviços, tendo eles o menor custo no KM 

rodado e ainda a escolha de carros de boa qualidade, onde são feitos vistorias com 

empresas credenciadas para avaliar as condições físicas do veículo. 

Sendo de responsabilidade da Secretária Municipal de Educação coordenar, 

planejar e avaliar as ações tomadas pelo setor do transporte escolar, também, 

pesquisar e fazer levantamentos de questões, no sentido de melhorar a oferta da 

prestação do serviço no município, cabe ainda a Secretária, definir os parâmetros, 

normas e formas de regulação da oferta do serviço, também responsável pela 

organização de toda rotina, itinerário e viabilidade do transporte dos alunos do 

município. 

De acordo com a LEI 8.666 de 21 de Junho de 1993 diz que: 

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.  
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Não há dispositivo legal que defina qual o trajeto que o veículo escolar deva 

utilizar, nem a distância que o aluno deva caminhar até o local de embarque. O trajeto 

e os locais de embarque são definidos pelo Poder Público, que devem utilizar-se de 

critérios de ponderação, bom senso e razoabilidade.   

As Leis regulamentadoras foram sancionadas e cabe ao poder público o 

cumprimento e fiscalização, não impossibilitando que os cidadãos, uma vez que se 

trata de bem comum e são muitos os benefícios e os beneficiados com o transporte 

de qualidade, auxiliem e também fiscalizem. 

Se faz necessário percebe a gestão do transporte como um instrumento 

indispensável para a universalização e qualidade da educação básica e caracterizado 

como dever do município, à medida que configura uma garantia de acesso a 

permanecia dos alunos na escola. 

O transporte escolar possui todo um aparato legal para garantir aos estudantes 

meios de acesso ao ambiente escolar. Leis específicas, diretrizes e programas 

governamentais asseguram a todos que necessitam o direito de transporte escolar 

gratuito e de qualidade, para acesso à educação. 

O transporte escolar é um direito dos alunos que estudam longe de suas casas, 

de responsabilidade dos Estados e Municípios, realizado por veículos próprios ou 

alugados ou por meio de passes escolares fornecidos aos alunos (INEP, 2005, p. 7).  

O transporte escolar corresponde ao serviço ofertado aos alunos da rede 

pública de ensino, para deslocamento entre o seu local de residência e a escola na 

qual estuda, permitindo o acesso à educação e a frequência escolar (LOPES et. al, 

2008, p.74).  

A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito 

ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação. O art. 206, 

inciso I, garante que haverá igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola, complementado pelo artigo 208, inciso VII, que garante o atendimento ao 

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

3.2 COMO DEVERIA SER O TRANSPORTE ESCOLAR? 
 

 

Para garantir o transporte escolar gratuito aos alunos da rede pública de ensino, 

a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - incumbiu aos Estados e 
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Municípios a responsabilidade do transporte escolar aos alunos de sua rede de 

ensino, sendo permitida e facultada a parceria e cooperação entre estes. 

Muitas escolas estão localizadas fora da área rural e o transporte escolar 

fornecido pelo Poder Público representa a única forma que a maioria dos alunos 

dispõe para chegar à escola e retornar às suas casas (EGAMI et al, 2006, p.1). 

O transporte escolar fornecido pelo poder público, é o meio de deslocamento 

dos residentes na área rural para acesso às escolas, tornando a educação rural um 

desafio para os gestores públicos. Problemas relacionados a custos elevados para o 

município, os custos de operação e de aquisição de veículos, estradas estreitas e 

esburacadas, distâncias muito grandes entre os estudantes contribuem para dificultar 

a prestação deste serviço. 

O fornecimento de transporte escolar aos estudantes residentes nas áreas 

rurais permite o deslocamento a distâncias que não seriam possíveis de serem 

realizadas a pé, possibilitando o aumento do acesso e da permanência na escola 

(HENNESSEY, 1978 apud RAMAGE e HOWLEY, 2003). 

A falta de transporte escolar corresponde a uma discriminação de uma 

população em relação à outra, pois o transporte é o único meio para dar oportunidades 

de educação equivalentes às que são oferecidas à população urbana (GEIPOT,1999). 

 O transporte escolar é fundamental para facilitar o acesso e a permanência 

dos estudantes nas escolas, contribuindo para o desenvolvimento da educação 

nacional, pois, além de melhorar a frequência escolar, faz com que eles permaneçam 

no campo, sendo um dos direitos mais relevantes do aluno da zona rural. Conforme 

Feijó (2006, p.2), o transporte escolar é obrigação do Estado e garantia de acesso e 

permanência do aluno na escola.  

O transporte escolar é serviço de utilidade pública e o Poder Público deve 

oferecê-lo gratuitamente para crianças e adolescentes que não tenham escola perto 

de casa (BRASIL, 2006, p. 9). 

 

3.3 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 

 

A Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é 

outro instrumento importante, assegurando como dever do poder público o direito à 

educação da criança e do adolescente no âmbito dos princípios da prioridade 

absoluta, já presentes na Constituição Brasileira de 1988 (Art. 227), por meio dos 
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quais a criança e o adolescente são vistos como sujeitos de direitos. O Estatuto da 23 

Criança e do Adolescente assegura outros direitos educacionais como, por exemplo, 

o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (Art.53). Desta forma, 

quando não é possível garantir a escola próxima da residência do estudante, o que 

seria a situação ideal, o poder público deve ofertar transporte escolar gratuito e de 

qualidade. 

O código de transito brasileiro especifica os requisitos mínimos que o transporte 

deve possuir, tanto em referência ao veículo quanto ao motorista, para que o serviço 

seja prestado de forma segura e com qualidade. Os veículos escolares somente 

circularão com autorização dos órgãos estaduais de trânsito, tendo o registro como 

veículo de passageiros; tacógrafo; nomenclatura indicando ser veículo escolar; cintos 

de segurança em número igual à lotação; entre outros (BRASIL, 1997).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

O município de Capim Grosso no ano de 1984 possui a sua emancipação 

declarada pelo então Sr. Carlos Alberto Pires Daltro (Dr. Carlito ou Carlitão), onde na 

época era prefeito da cidade de Jacobina, que foi promulgada e realiza o plebiscito 

público pela emancipação do já distrito Capim Grosso. O povo em euforia por tornar 

Capim Grosso território independente da velha mãe, como assim se chamava a cidade 

de Jacobina, escolhe pela emancipação do distrito. Em 09 de Maio de 1985, Capim 

Grosso é declarada cidade de fato e realiza a sua primeira eleição, elegendo o Sr. 

Cesiano Carlos do Nascimento, como primeiro prefeito da cidade. 

Situada a 272 km da capital Baiana, o município de Capim Grosso está 

localizado no centro Norte Baiano, ocupando uma área de 464,776 km2, onde limita-

se com os municípios São José do Jacuípe, Caém, Santa Luz, Queimadas e Ponto 

Novo.  

De acordo com o Censo Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Capim Grosso possui 21.762 pessoas, 

com uma estimativa populacional em 2018 de 30.451, sendo 4.815 residentes na área 

rural, sendo assim a 106º cidade mais populosa do Estado e possui um clima 

Semiárido. A figura 1 apresenta sua localização no Estado da Bahia. 

 

Figura 1: Localização do município de Capim Grosso no mapa do Estado da Bahia 

 
Fonte: Wikipédia 

 



23 

 

De acordo com o gráfico 1 Capim Grosso possui 29 escolas municipais, 

distribuídas entre 22 de Pré escola e Ensino fundamental I, 03 escolas Fundamental 

II, 03 Creches e 01 Núcleo de Atendimento Educacional Especializado AEE. 

 

Gráfico 1: Quantidade de Escolas Municipais 

 
Fonte: PMCG \ Sec. Municipal de Educação 

 

O município não possui lei especifica que trata se sobre o Transporte Escolar, 

tendo como Diretrizes a Lei Federal nº 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases das 

Educação – e a Portaria Estadual 3.405/2011 em parceria com a Secretaria do estado 

de Educação e a União. 

O transporte escolar de Capim Grosso é dividido em 2 lotes. Possuindo 64 

linhas transitando um total diário de 2.783 km e transportando alunos nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. 

Através das diversas localidades do Município segundo dados da Secretária 

Municipal de Educação existe um total de 5.157 alunos matriculados na rede 

municipal, sendo que 673 alunos dependem do transporte escolar para estudar. 

O serviço de transporte escolar é fornecido por 01 (UMA) empresa onde foi 

contratada após a realização do processo licitatório de modalidade Pregão Presencial 

nº 016/2017 publicado em 17.01.2017 e homologada a vencedora em 07.02.2017. A 

frota terceirizada utiliza no transporte escolar 63 veículos. 

Além disso a Prefeitura conta também com frotas próprias para realização do 

serviço nesta frota existe 09 Ônibus onde as mesma transitam diariamente 1.900 km.  

Compõem a amostra pesquisada neste trabalho, segundo dados da Secretaria 

do Colégio Estadual Edna Moreira Pinto Daltro existe um total de 712 alunos 
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matriculados, divididos em 286 período matutino, 140 vespertino e 286 noturno, sendo 

que 120 dependem do transporte para estudar. 

A primeira questão abordada na pesquisa se refere as características dos 

alunos, trata – se sobre a idade e teve como objetivo traçar o perfil etário dos alunos 

usuários do transporte escolar, conforme gráfico 2. 

Não houve uma centralização própria escolhida entre as idades, onde o aluno 

mais novo 11 anos e o mais velho 20 anos.  

Como forma de determinar o perfil o perfil da Escola foi com base no gênero 

dos alunos, esta questão foi acrescentada ao questionário.  

 

Gráfico 2: Perfil etário do aluno 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se no Gráfico 3 a quantidade de alunos entrevistados foram as 

mesmas tanto para sexo masculino quanto feminino. 

 

Gráfico 3: Gênero dos alunos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Finalizando a caracterização dos alunos, foi questionado a série escolar, 

conforme demonstra o Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Série Escolar dos alunos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Verificando o Gráfico 4, observa-se que os alunos encontram-se no ensino 

fundamental, que contempla do 1o ano ao 9o ano escolar. Verifica-se que apesar da 

dispersão entre as séries há concentração maior no 7o ano e 8º anos, contando com 

22,8%. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO ALUNO 

 

Os questionários dos alunos, conforme mencionado anteriormente, tomaram 

uma sequência, possuindo como Parte B a qualificação do deslocamento dos alunos. 

O primeiro item foi referente ao tipo de veículo utilizado. O tipo do veículo é 

importante para saber se é o adequado para aquela escola e alunos e também para 

o tipo de estrada que percorrem. Por tratar-se de um quesito que não necessita de 

percepção para identificar o veículo, pois acredita-se que todos saibam identificar e 

diferenciar um ônibus, ou uma van, as respostas foram agrupadas em um único 

gráfico. 

Se observa no Gráfico 5 que são utilizados para o transporte apenas ônibus e 

Van, tendo 96,8% sendo transportados em ônibus e 3,2% transportados em Van. 

Gráfico 5: Veículo utilizado para o transporte 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Analisando o Gráfico 06, observa-se que 20% dos alunos embarcam na porta 

de casa e 80% embarcam em outro ponto, tal como rodovia, estrada. 

Gráfico 6: Local de acesso ao ponto de embarque 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Continuando, foi questionado como é realizado o trajeto até o ponto de 

embarque. 

Para apuração dos dados foram consideradas apenas as respostas daqueles 

que embarcam em outro ponto, tendo em vista que os que embarcam na porta de 

casa logicamente estão a pé. Também devido a não ser um item que permita 

diferentes percepções entre pais e alunos, as respostas encontram-se em apenas um 

gráfico com o total. 

Verifica-se no Gráfico 07 que a totalidade dos alunos se encaminha a pé até o 

ponto de embarque, correspondendo a 100%. 

  

Gráfico 7 Como é realizado o trajeto até o ponto de embarque 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Para avaliação do "Estado de conservação dos pontos de parada/embarque" 

foram consideradas apenas as respostas daqueles que embarcam em outro ponto. 

Os que embarcam na porta de casa não teriam como avaliar, tendo em vista ser a 

própria residência. Os dados são apresentados no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 Avaliação do Estado de Conservação dos Pontos de Parada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando-se o Gráfico 08, observa-se que 35,6% dos alunos consideraram o 

estado de conservação dos pontos de parada/embarque entre “Ótimo” e “Bom”; 

42,40% dos alunos consideraram “Regular”; 10,1% dos alunos consideraram “Ruim’ 

ou “Péssimo”.  

Considerando os questionamentos a respeito do ponto de embarque e a 

avaliação do "estado de conservação dos pontos de parada/embarque", são 

apresentadas no Gráfico 09 as avaliações sobre o "Respeito aos pontos de 

parada/embarque". 

 
Gráfico 9 Avaliação do Respeito aos Pontos de Parada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando-se o Gráfico 09, verifica-se que 44,9% dos alunos, avaliaram como 

"Ótimo/Bom"; 29,3% dos alunos avaliaram com o "Regular"; e que 7,1% dos alunos, 

avaliaram como "Ruim/Péssimo".  

Mediante as possíveis localizações dos pontos de embarque e da forma como 

os alunos se deslocam até ele, foi questionado se o deslocamento até o ponto de 

embarque apresenta dificuldades, as respostas apresentadas no gráfico 10.  

 

 

 

 

6,8% 
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Gráfico 10 Dificuldades no deslocamento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Verifica-se no Gráfico 10 que 54,8% dos alunos disseram que o deslocamento 

apresenta dificuldades e que 45,2% dos alunos não veem dificuldades no 

deslocamento. 

Para aqueles que relataram encontrar dificuldades ao longo do percurso até o 

ponto de embarque foram questionadas quais as dificuldades. O Gráfico 11 apresenta 

as respostas. 

Observa-se no Gráfico 11 que 65,7% dos alunos disseram haver poeira; 20% 

dos alunos relataram ladeira; 11,4% dos alunos afirmaram haver lama; e 68,6% dos 

alunos mencionaram haver buracos, e 5,7% relataram haver outros tipos de 

obstáculos nos deslocamentos. 

 

Gráfico 11 Detalhamento das dificuldades 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Após a caracterização das estradas percorridas, os alunos fizeram uma 

avaliação das suas condições, que são apresentadas no Gráfico 12. 

Mediante às possíveis dificuldades encontradas ao longo dos percursos até o 

ponto de embarque e destes até à escola, foi questionado aos alunos, se chegam 

atrasados à escola por causa do transporte escolar. 
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Gráfico 12 Aluno chega atrasado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando o Gráfico 12, observa-se que os atores envolvidos relataram, em 

sua maioria, que os alunos não chegam atrasados à escola. Para 9,7% dos alunos os 

alunos chegam atrasados. Contudo, para 32,3% dos alunos não sofrem qualquer 

atraso. 

 Para os que afirmaram que os alunos se atrasam, foram questionados os 

principais motivos, que são apresentados no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 Principais motivos para os atrasos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que 47,6% dos alunos afirmaram que o principal motivo para os 

atrasos escolares são ocasionados, não passa no horário, 42,9% relataram defeito no 

Ônibus e 19: relataram que os motivos são outros, tais como em dias de chuva devido 

a estrada ficar pior e o veículo ter de se deslocar mais lentamente. 

Os alunos foram questionados sobre a assiduidade do veículo escolar. As 

respostas encontram-se no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 Veículo costuma faltar 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Verifica-se que para 6,5% dos alunos o veículo escolar costuma faltar. Nota-se 

que para 75,8% dos alunos o veículo escolar não costuma faltar. 

Para aqueles que responderam que o veículo escolar costuma faltar, foram 

questionados a frequência de ausências e os principais motivos. Os Gráficos 15 

apresentam as respostas. 

Devido a semana escolar possuir 05(cinco) dias letivos, as respostas variaram 

de 01 a 05 vezes. Verifica-se no Gráfico 15 que 100% dos alunos, relataram que o 

veículo falta ao menos 01 a 2 vezes na semana. 

 
Gráfico 15 Quantidade de dias que o veículo falta 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que 39,6% dos alunos avaliaram como “Ótimo” ou “Bom”; 34,5% 

dos alunos avaliaram como “Regular”; 25,8% dos alunos avaliaram como “Ruim” ou 

“Péssimo”, conforme gráfico 16. 

Gráfico 16 Avaliação do Estado de Conservação do Veículo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Analisando o Gráfico 17, observa-se que 33,9% dos alunos afirmaram que os 

alunos reclamam de desconfortos após as viagens. Contudo, 40,3% dos alunos 

afirmaram que os alunos não sentem quaisquer desconfortos. 

 

Gráfico 17 Desconfortos após a viagem 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que não há nenhum desconforto com maioria absoluta, sendo os 

mais mencionados o cansaço, dor de cabeça e sono. Contudo, indisposição, enjoo e 

desatenção também foram citados. Um percentual relatou sentir outros desconfortos, 

tais como fome e sede. Nota-se, entretanto, que são variadas as sensações de 

desconfortos apresentadas pelos alunos. 

Para aqueles que responderam sentir desconfortos, foram questionados quais 

os principais, os quais são apresentados no Gráfico 18. 

 
Gráfico 18 Principais desconfortos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que as características e qualidades dos veículos podem ter 

influência direta com os desconfortos sentidos pelos alunos, sendo levados em 

consideração quando da avaliação dos itens “Conforto dos assentos”, "Condições 
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ambientais dentro do veículo" e “Limpeza do veículo”. Os Gráficos 19, 20 e 21 

apresentam as avaliações dos itens, respectivamente. 

 
Gráfico 19 Avaliação do Conforto dos assentos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se no Gráfico 19 que 32,8% dos alunos avaliaram o conforto dos 

assentos em “ótimo” ou “Bom”; 37,9% dos alunos avaliaram como “Regular”; 29,3% 

dos alunos avaliaram como “Ruim” ou “Péssimo”. 

Analisando-se o Gráfico, verifica-se que 58,9% dos alunos avaliaram como 

“Ruim” ou “Péssimo”; 17,9% dos alunos avaliaram como “Ótimo” ou “Bom”; 23,2% dos 

alunos avaliaram como “Regular”.  

 

Gráfico 20 Avaliação das Condições ambientais dentro do veículo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A avaliação do item “Limpeza do veículo” encontra-se apresentado no Gráfico 

21. 

Observa-se que 28,8% dos alunos avaliaram entre “Ótimo” e “Bom”; 33,9% dos 

alunos avaliaram como “Regular”; e 37,3% dos alunos avaliaram como “Ruim” ou 

“Péssimo”. 
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Gráfico 21 Avaliação da Limpeza do veículo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Os alunos responderam diretamente o tempo gasto e distância percorrida. Os 

dados encontram-se nos Gráfico 22 e 23. 

Observa-se que 25,8% dos alunos afirmaram que o tempo gasto varia de 0 a 

10 minutos; 30,6% dos alunos disseram 10 a 20 minutos; 38,7% dos alunos 20 a 30 

minutos e 4,9% dos alunos disseram mais de 30 minutos. 

 

Gráfico 22 Tempo gasto de casa até o ponto de embarque 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando o gráfico 23 observa-se que 73,3% dos alunos afirmaram que a 

distância de casa até o ponto de embarque varia de 00 a 200 metros; 18,3% afirmaram 

de 200m a 400m; 3,3% de 400m a 600m e 5,0% mais de 600m. 

 

Gráfico 23 Distância de casa até o ponto de embarque 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Os alunos responderam diretamente o tempo de espera. Os dados são 

apresentados no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 Tempo de espera no ponto de embarque 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Conforme esperava-se, o item “tempo de espera” pôde ser considerado como 

avaliado positivamente pelos envolvidos, tendo sido avaliado como “Ótimo/Bom” por 

37,3% dos alunos, avaliaram como “Regular” 33,9% dos alunos e avaliaram com o 

“Ruim/Péssimo” 5,10% dos alunos. 

Pela comparação e confrontação dos dados obtidos pode-se inferir que os 

alunos consideram como “Ótimo/Bom” um tempo de espera de 00 a 10 minutos; como 

“Regular” um tempo de 10 a 20 minutos: e como “Ruim/Péssimo” o tempo superior a 

30 minutos. 

 
Gráfico 25 Avaliação do Tempo de espera 

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A partir dos dados do Gráfico 26, pode-se fazer uma comparação com a análise 

final dos envolvidos quanto ao “Tempo de viagem”. 
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Gráfico 26 Tempo de viagem – Alunos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Assim como os questionamentos referentes a tempo gasto até o ponto de 

embarque e tempo de espera pelo veículo escolar, o item “Tempo de viagem” foi 

abordado aos alunos questionando-se e fazendo a diferença entre o horário de 

chegada do veículo no ponto de embarque e o horário que chegam na escola. 

Analisando-se o Gráfico 26, verifica-se que 68,9% dos alunos gastam de 0 a 30 

minutos até a escola; 29,5% gastam de 30 minutos a 1 hora; 1,6% de 1 hora a 1h30 

minutos. 

Observa-se que 54,2% dos alunos avaliaram como “Ótimo/Bom” o tempo de 

viagem, mostrando-se satisfeitos; 27,6% dos alunos avaliaram como “Regular”; e 

19,2% dos alunos avaliaram como “Ruim/Péssimo”.  

 

Gráfico 27 Avaliação do Tempo de viagem 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que 26,4% dos alunos avaliaram como "Ótimo/Bom"; 43,4% dos 

alunos avaliaram como "Regular"; e 26,4% dos alunos avaliaram como 

"Ruim/Péssimo". 

Pode-se inferir que a avaliação do "Cumprimento do horário programado" teve 

relação direta com o item "tempo de espera" e com o questionamento sobre se o aluno 

chega atrasado na escola. O "tempo de espera" teve avaliação positiva dos 
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envolvidos, e os alunos, em sua maior parte, disseram não chegar atrasados à escola 

devido ao transporte escolar. 

O item " Cumprimento do horário programado" teve sua avaliação detalhada no 

Gráfico 28. 

 

Gráfico 28 Avaliação do Cumprimento do horário programado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

  

1,6% 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente o quanto é importante o papel social e de integração que o 

transporte escolar propicia para os alunos, que consiste em muitos casos o principal 

meio e oportunidade de atender as necessidades de deslocamento dos alunos que 

residem em áreas afastadas da cidade para poderem chegar às escolas. 

Os objetivos que foram propostos inicialmente foram atendidos, visto que, foi 

possível, através da pesquisa exploratória identificar as dificuldades e a realidade do 

serviço de transporte escolar ofertado aos alunos que utilizam o transporte do 

município de Capim Grosso - Ba. A pesquisa teve como base o diagnóstico e propor 

possíveis soluções ao serviço oferecido, visando priorizar e direcionar esforços e 

investimentos para melhorar as condições de transporte dos alunos e identificar como 

a logística pode contribuir na melhoria do transporte escolar. 

Os resultados foram obtidos por meio de uma pesquisa, através da aplicação 

de questionários, com o interesse de aprofundar o conhecimento do tema escolhido, 

transformando em oportunidades de melhoria. 

A primeira questão a ser observada, foi quanto às características sobre a idade 

e teve como objetivo traçar o perfil etário dos alunos usuários do transporte escolar, 

onde foi detectado que o aluno tem idades entre 11 a 20 anos, que lecionam da 6° 

serie ao 9° ano, sendo que a maior concentração dos alunos cursa a 7° e 8° série e a 

quantidade de alunos entrevistados foram as mesmas tanto para sexo masculino 

quanto feminino 

 Quanto à caracterização do deslocamento dos alunos, verifica-se que a frota 

de carros é composta por Ônibus e Van. O tipo do veículo é importante para saber se 

é o adequado para aquela escola e alunos e também para o tipo de estrada que 

percorrem. Sendo que a frota compõe-se de 96,8% de ônibus e 3,2% de van. De forma 

geral, os carros oferecidos para o deslocamento dos alunos possuem os itens de 

segurança obrigatórios, porem apresentam outros itens de desconfortos, assim como, 

os assentos ruins, condições ambientais dentro do ônibus, (iluminação, temperatura 

e ruídos) e limpeza do veículo. Assim como também condições fora do ônibus, como 

poeira, lama e buracos, em estradas consideradas ruins ou péssimas para se trafegar, 

influenciando diretamente na qualidade do aprendizado do aluno.  

Também foi observado que o deslocamento dos alunos de casa até o ponto de 

embarque e deste até as escolas 20% dos alunos embarcam na porta de casa e 80% 
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embarcam em outro ponto, tal, como rodovias e estradas, sendo que aqueles que não 

embarcam na porta de casa percorrem um trajeto até um ponto de parada, 100% 

desses alunos percorrem esse trajeto a pé. Parte dos alunos considera esses pontos 

de paradas regulares ou ruins, gasta de 20 a 30 minutos até o ponto de embarque, 

caminha uma distância de 0 a 200 metros até o ponto de embarque, esperam cerca 

de 0 a 10 minutos até a chegada do veículo escolar e gastam de cerca de 30 minutos 

até a escola. Entretanto, foi observado que existem alunos que caminham mais de 30 

minutos, por uma distância superior a 600 metros, que esperam por mais de 30 

minutos no ponto de embarque até a chegada do veículo e que demoram mais de 

01h30min para chegar à escola. Uma parte dos alunos diz chegar atrasados na escola 

e o veículo costumar faltar 1 ou 2 vezes na semana. 

Quanto ao que se refere a avaliação do serviço prestado, a pesquisa 

apresentou que parte dos envolvidos está insatisfeita com alguns itens do serviço 

oferecido, indicando que existem situações que precisam ser melhorados, 

especialmente conforto dos assentos, condições ambientais dentro do ônibus, limpeza 

e estado de conservação dos veículos que foram umas das observações que os 

envolvidos mostraram-se insatisfeitos. 

Através da realização deste trabalho, foi possível observar a realidade do 

serviço do transporte escolar do município de Capim Grosso - BA, prestado aos alunos 

que residem em áreas afastadas da cidade. Foi possível concluir entre os envolvidos 

que os itens mais importantes para melhorar o serviço são a segurança e o estado de 

conservação dos veículos, tendo como principal sugestão de melhoria a conforto dos 

assentos, condições ambientais dentro dos veículos, limpeza e estado de 

conservação dos veículos. Contudo, é preciso um estudo mais aprofundado, com o 

intuito de analisar novos problemas e dificuldades, principalmente no que se refere ao 

roteiro utilizado para o transporte.  
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO DO ALUNO 
 

DADOS DO ALUNO 

1.1 Rota do Transporte Escolar Utilizada: __________________________________ 

1.2 Idade______________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

1.3 Série que está cursando_________ Turno ( ) Matutino ( ) Vespertino ( )  Noturno 

1.4 Escola___________________________________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO ALUNO 

 

1.5 Qual o tipo do transporte utilizado? 

(   ) Transporte Terceirizado (   ) Transporte Próprio 

 

1.6 Qual veículo utilizado para o transporte escolar? 

( ) Ônibus ( ) Van ( ) Kombi ( ) Outro. Qual? ___________________ 

 

1.7 O acesso ao transporte escolar é feito: 

( ) Na porta de Casa ( ) Em outro ponto de embarque, como rodovia, estrada 

 

1.8 Como é realizado o trajeto até o ponto de embarque do transporte escolar? 

( ) a pé ( ) bicicleta ( ) moto ( ) outro. Qual? __________________ 

1.9 Em média quanto tempo você gasta de sua casa até embarque do transporte 
escolar? 

(   ) 00 a 05 min. (   ) 05 a 10 min. (   ) 10 a 15 min. 

(   ) 15 a 20 min. (   ) 20 a 25 min. (   ) Mais de 25 min. 
 

2.0 Em média qual a distância entre sua casa até ponto de embarque do transporte 
escolar? 

(   ) 00 a 200 m. (   ) 200 a 400 m. (   ) 400 a 600 m. (   ) Mais de 
600 m. 

2.1 Em média quanto tempo você espera o transporte no ponto de embarque? 

(   ) 00 a 05 min. (   ) 05 a 10 min. (   ) 10 a 15 min. 

(   ) 15 a 20 min. (   ) 20 a 25 min. (   ) Mais de 25 min. 
 

2.2 Em média quanto tempo você leva pra chegar na Escola? 
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(   ) 00 a 30 min. (   ) 30min a 1 hora (   ) 1h a 1h30 min. 

(   ) 1h30min a 2 horas  (   ) Mais de 2 horas   
 

2.3 O deslocamento entre sua casa e o ponto de embarque apresenta alguma 
dificuldade? 

( ) sim ( ) não 

 

2.4 Caso a resposta anterior seja "sim". Qual? (Pode assinalar mais de uma 
alternativa). 

( ) poeira                                        ( ) ladeira 

( ) lama                                          ( ) buraco 

( ) outro. Qual? ____________________________________ 

 

2.5 Você chega atrasado à Escola por causa do transporte escolar? 

( ) sim                                            ( ) não 

 

2.6 Caso a resposta anterior seja "sim". Por que? (Pode assinalar mais de uma 
alternativa). 

(   ) Não passa no horário combinado (   ) Quebra no meio do caminho 
 

(   ) Outro motivo. Qual? _________________________________________   
 

2.7 O veículo escolar costuma faltar? 

( ) sim.                                            ( ) não 

 

2.8 Caso a resposta anterior seja "sim". Quantas vezes na semana? Por qual motivo?  

(   ) 1 a 5 (   ) 5 a 10 (   ) 10 a 15 (   ) Mais de 15 

 

2.9 Quando você chega à escola, como você se sente? (Pode assinalar mais de uma 
alternativa). 

(   ) Cansado (   ) Enjoado 

(   ) Com dor de cabeça (   ) Desatento 

(   ) Indisposto (   ) Não sinto nada. Estou bem 

(   ) Com sono (   ) Outro,Como? _________________________  

Com relação ao serviço de transporte escolar, como você avalia:                      
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 ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

Estado de conservação dos pontos 
de parada 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Conforto dos assentos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Lotação do veículo (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Condições ambientais dentro do 
veículo (iluminação, temperatura, 
ruído) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Limpeza do veículo (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Estado de conservação do veículo (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Cumprimento do horário 
programado 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Tempo de espera (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Tempo de viagem (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Respeito aos Pontos de parada (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Segurança no transporte 
(acidentes) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
3.0 Existe algum item que seja importante para melhorar o serviço? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.1 Qual a sua sugestões de Melhoria 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


