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RESOLUÇÃO CME/CE  Nº 09/2022  

APROVADA EM  09/06/2022 
  
 

Institui a Busca Ativa Escolar e 
estabelece a recuperação e 
recomposição das aprendizagens 
para as escolas pertencentes ao 
Sistema Municipal de Educação de 
Portão/RS. 

 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTÃO, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.714, de 

18 de dezembro de 2018 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 e com base nas normativas nacionais, estaduais e municipais, 

institui a nível municipal para o Sistema Municipal de Educação de Portão, a Busca Ativa 

Escolar, a recuperação e recomposição das aprendizagens com seus devidos procedimentos e 

encaminhamentos. 

 
 

  CONSIDERANDO: 

 

✔ A pandemia provocada pela COVID-19 exigiu a adoção de inúmeras medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre elas o fechamento 

das escolas em todas as unidades da federação e a utilização do ensino 

remoto/híbrido, ocorridas em 2020 e 2021. 

✔ O dever do Estado de garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 

17 anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino 

médio, conforme preconizado no artigo 208, I, da Constituição da República e 

regulamentado no art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). 

✔ As três primeiras metas do PNE, PEE e PME versam sobre a universalização 

da educação básica no País, Estado e Município, isto é, a totalidade das 
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crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados na escola. 

✔ A importância da busca ativa como estratégia para alcançar o objetivo da 

garantia de direitos, por serem necessárias ações afirmativas do Poder Público 

e mecanismos de mobilização social para resgatar da exclusão escolar aqueles 

mais pobres e em situação de maior vulnerabilidade social. 

✔ O agravamento da exclusão escolar está diretamente relacionado ao aumento da 

desigualdade social no país, pois atinge de forma mais profunda aqueles que 

vivem na zona rural e nas periferias dos centros urbanos. 

✔ A Nota Técnica CTE-IRB n° 03/2021 traz sugestões e recomendações aos 

Tribunais de Contas Brasileiros visando a estimular, acompanhar e fiscalizar as 

ações desenvolvidas pelos entes públicos para o enfrentamento da exclusão 

escolar. 

✔ A nota Recomendatória Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON 

nº 01/2022 que estabelece a “Recomendação aos Tribunais de Contas 

brasileiros visando a estimular, acompanhar e fiscalizar as ações 

desenvolvidas pelos entes públicos, quanto à realização da busca ativa de 

crianças e adolescentes em situação de evasão ou abandono, ao 

fornecimento de alimentação adequada e de transporte escolar, e à 

garantia de conectividade para assegurar o direito à educação e para 

recomposição da aprendizagem, bem como quanto à vacinação das 

crianças de 5 a 11 anos”. 

✔ O papel do CME de fomentar e propor políticas/ações de enfrentamento à 

exclusão/evasão escolar, garantir a permanência e o sucesso de todas as 

crianças e estudantes do Município. 

✔ O papel mobilizador incentivando o trabalho em Regime de Colaboração entre 

os entes federados e também de forma intersetorial. 

✔ O Plano Municipal de Educação- PME no Município de Portão (2015-2025). 

✔ O Documento Orientador Curricular - Território de Portão que traz as 

concepções, objetivos de aprendizagem, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nos diferentes anos e etapas da educação básica no município;  
✔  
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✔  A Resolução CME/CE nº04/2020 que “Orienta a conclusão do Ano Letivo de 

2020 para as escolas do Sistema Municipal de Educação de Portão, em virtude 

da suspensão das aulas presenciais motivada pela pandemia do novo 

Coronavírus - COVID-19 e fixa normas para o Ano Letivo de 2021”. 

✔  A Resolução CME/CE nº 06/2021 que “Estabelece normas para credenciamento 

e autorização de funcionamento e regula procedimentos correlatos das 

instituições de Educação Básica do Sistema Municipal de Educação de 

Portão”. 

✔ Todos os atos legais citados anteriormente, este colegiado respalda o consenso 

de que, quaisquer medidas sugeridas apenas amenizarão os impactos 

pedagógicos e de aprendizagens que o momento mundial desencadeou às 

crianças e aos estudantes e profissionais da educação, em decorrência da 

pandemia do COVID-19. 

✔ Que todos os esforços e pensares sobre a educação são necessários, 

importantes e urgentes para que, coletivamente, os segmentos possam 

contemplar ações que minimizem os impactos que, necessariamente, deverão 

ser (re) considerados no retorno das atividades e dinâmicas escolares 

presenciais. 

 

DEFINIÇÃO 

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia a ser utilizada pelas instituições 

escolares para garantir o direito de acesso e permanência da criança e do/a estudante 

na escola de Educação Básica. O Fundo das Nações Unidas traz a busca ativa como 

“estratégia composta por uma metodologia social [...] fortalecimento da 

intersetorialidade entre as políticas e os serviços públicos, na promoção da atuação 

comunitária e familiar, bem como no fomento ao regime de colaboração entre os entes 

federados” (UNICEF, 2021). 

 

[...] a busca ativa requer o envolvimento da rede intersetorial 
de políticas públicas sociais, dos órgãos do Sistema de 
Justiça, bem como da sociedade civil como um todo, 
perspectiva assentada no trabalho em rede. Nesse sentido, o 
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trabalho em rede vem sendo perseguido há muitos anos por 
diversos serviços vinculados aos territórios, ao qual tem se 
somado o Ministério Público, em especial, a partir do trabalho 
das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude e das 
Promotorias Regionais da Educação. 
 
O trabalho em rede intersetorial é também uma estratégia de 
trabalho social que visa à articulação, à integração, ao 
planejamento e à execução conjunta de ações que façam o 
enfrentamento dos problemas que afligem determinadas 
coletividades. No âmbito da administração pública, a atuação 
em rede é uma estratégia de gestão. Portanto, no 
enfrentamento à evasão e não acesso à escola, busca ativa 
e trabalho em rede são complementares e inter-relacionados 
(CAOIJEFAM, 2022, p.6-7). 
 
 

METAS 

 

✔ Identificar, registrar, controlar e acompanhar as crianças e adolescentes fora da 

escola ou em risco de evasão. 

✔ Garantir acesso a todas as crianças e estudantes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos à escola, assim universalizar o direito à Educação Básica. 

✔ Favorecer e constituir as condições para os processos de aprendizagem. 

✔ Oportunizar o ensino presencial seguro garantindo a equidade a todos e todas. 

 

RESOLVE:  

 

  Art. 1º Fica instituído para o Sistema Municipal de Educação de Portão a Busca 

Ativa Escolar e seus devidos procedimentos e encaminhamentos, bem como fica 

estabelecido a recuperação e recomposição das aprendizagens para o ano de 2022 e 

os subsequentes. 

 

§ 1º São de responsabilidade de cada mantenedora da rede pública e privada realizar a 

Busca Ativa Escolar. 

 

§ 2º Recompor não se trata apenas de recuperar conteúdos, mas de traçar estratégias 

de acolhimento, flexibilização curricular, avaliação diagnóstica e acompanhamento. 
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§ 3º Diante da reorganização das escolas “recompor” as aprendizagens, é essencial 

que as famílias estejam cientes das mudanças pedagógicas e participem efetivamente 

desta reorganização.  

 

  Art. 2º A Busca Ativa Escolar compete à mantenedora e a toda sociedade, 

devendo ser prioridade das Escolas em parceria com todos os órgãos Intersetoriais e 

em Regimes de Colaboração, estando em consonância com o Plano de Ação 

elaborado por cada Mantenedora e aprovado por este CME.  

 

§ 1º Cabe à Mantenedora dar suporte à escola, através da equipe pedagógica e, 

quando houver, equipe multiprofissional, para a garantia dos direitos de acesso, 

acolhimento, permanência e sucesso escolar dos/as crianças e estudantes. 

 

§ 2º A Busca Ativa escolar depende da mobilização da rede de profissionais do setor 

público que já atua em campo, pertencentes à equipe Estratégia Saúde da Família 

(ESF), os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os Conselheiros Tutelares e demais 

Profissionais da rede para identificar as crianças e os adolescentes fora da escola. 

 

§ 3° Esses profissionais serão os responsáveis pela primeira etapa do processo, a 

identificação e mapeamento de toda criança e ou adolescente que estiver fora da 

escola. O processo de identificação, mapeamento, encaminhamento a matrícula 

escolar e acompanhamento da criança e ou adolescente, terá o seguinte 

procedimento: 

 

a) A identificação da criança ou o adolescente que está fora da escola e o motivo 

pelo qual isso acontece, é o ponto de partida de todas as etapas seguintes, que devem 

culminar com a matrícula ou (re) matrícula e acompanhamento da criança e estudante 

por um ano, para garantir que sua situação educacional esteja consolidada. 

b) Quando a identificação de uma criança e ou adolescente pelo agente 

comunitário, conselheiro tutelar e demais Profissionais da rede chega até à sua 
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Mantenedora, esta será encaminhada ao devido programa de assistência e ou 

orientação educacional, que o transforma em um caso/registro e dá início às 

providências para trazer a criança ou o adolescente de volta à escola e fazer com que 

permaneça estudando. 

c)  Uma vez identificados e abertos os registros de crianças e adolescentes fora da 

escola, será possível mapear os motivos da exclusão/evasão escolar e, então, 

implementar políticas públicas coordenadas de forma intersetorial para evitar que os 

casos se repitam. 

 

§ 4° Cada Mantenedora elaborará ou poderá fazer uso de instrumentos e ferramentas 

já existentes, que possibilitem a identificação, registro, mapeamento do número de 

crianças e adolescentes que estão fora da escola no território municipal, bem como o 

motivo da evasão ou de não ter sido matriculada em uma escola. A partir dessas 

informações será fortalecida a política municipal para que a toda criança e adolescente 

sejam garantidos o direito de aprender. Segue o ANEXO II, Formulário de Busca Ativa 

Escolar, para registro de acompanhamento das informações, a ser preenchida pelo 

profissional responsável.  

 

§ 5° Cabe à cada Mantenedora realizar campanhas, envolvendo diferentes atores no 

município, para sensibilização da temática do direito à educação. 

 

       Art. 3º A Busca Ativa Escolar, seja na educação infantil ou no ensino 

fundamental em todas as suas modalidades, deve iniciar a partir da falta não justificada 

de dois (2) dias corridos ou cinco (5) dias intercalados, onde cabe ao professor 

responsável da turma, comunicar a equipe gestora da instituição escolar, para que a 

mesma já inicie os procedimentos de contato com a família, seja via telefone, seja por 

meio de visitas domiciliares. Neste sentido, o papel do orientador educacional é 

fundamental, pois o mesmo fará a mediação da escola com a família.  

 

            Art. 4º Todas as ações e providências decorrentes da Busca Ativa Escolar se 
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pautarão em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990). 

 

Parágrafo Único: As experiências compartilhadas demonstram como uma política de 

busca ativa escolar eficiente vai até a criança e estudante, identifica as causas da 

evasão e investe, de forma intersetorial, em soluções, atuando junto a outros serviços 

públicos para garantir o acesso à educação e possibilitar a democratização do direito à 

aprendizagem. 

 

  Art. 5º Compete à Equipe Diretiva da escola articular-se ao Conselho Escolar e 

outros órgãos de acordo com a realidade de cada unidade escolar traçando as 

seguintes estratégias: 

 

1.  Identificar os casos de evasão escolar e infrequência. 

2.  Identificar e buscar crianças e adolescentes fora da escola em idade escolar 

obrigatória, 04 (quatro) anos completos1 (observando a idade de corte de 31 de março) 

a 17 (dezessete) anos.  

3.  Comunicar aos pais e/ou responsável do/a criança/estudante sobre sua 

infrequência e/ou evasão escolar. 

4.  Não havendo sucesso no contato com a família, a Equipe Diretiva e/ou 

Orientador Educacional farão visitas domiciliares para sensibilizar a criança/estudante 

e responsabilizar a família da importância de sua frequência na escola. 

5.  No retorno da criança e do estudante, a escola deverá fazer a acolhida e 

organizar o plano de recuperação e recomposição de frequência e aprendizagem com 

vista à reintegração da criança e do/a estudante às atividades educacionais, 

possibilitando o progresso em sua formação integral. 

                                                 
1
 RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018 que “Define Diretrizes Operacionais complementares 

para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos de idade”. 
Link de acesso: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98311-

rceb002-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98311-rceb002-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98311-rceb002-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
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6.  Realizar uma avaliação diagnóstica para planejar ações pedagógicas e de 

atendimento multiprofissional atendendo as demandas diversificadas da 

criança/estudante.  

7.  Desenvolver mecanismos para acompanhamento de frequência escolar, em 

especial para as crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade.  

8.  Mostrar o papel da escola no enfrentamento da exclusão escolar, que inclui 

desde fazer alertas rápidos sobre crianças e adolescentes que começam a faltar às 

aulas até o investimento em um trabalho preventivo (e de longo prazo) para evitar o 

fracasso escolar.  

9.  Cessadas todas as tentativas, não obtendo sucesso, deverá ser feito 

encaminhamento ao Conselho Tutelar, de acordo com a necessidade. 

10. Ter fluxo e agilizar o acionamento da rede de apoio, fazendo acompanhamento 

às famílias e dando um suporte socioemocional. 

  Art. 6º Atentar-se ao trabalho pedagógico desenvolvido para a Educação Especial 

na perspectiva inclusiva, respeitando as especificidades de cada criança e estudante, 

tornando o trabalho com o AEE (Atendimento Educacional Especializado) de maneira 

efetiva e com a parceria entre os Professores Titulares, Professores da Sala de Recursos 

e os Especialistas de Educação (supervisores e orientadores educacionais).  

 

  Art. 7º A organização do trabalho Intersetorial do Território de Portão deverá ser 

organizado pela Mantenedora. O trabalho do (a) professor (a) tem um papel primordial 

na recuperação/recomposição das aprendizagens. É imprescindível que todos os 

envolvidos se preocupem com o processo de ensino e aprendizagem. Um ponto 

importante é a organização do planejamento, focado no desenvolvimento de cada 

criança e estudante. Faz-se necessário um olhar desde a mobilização das crianças e 

estudantes para o interesse em aprender, até o engajamento dos educadores, 

propondo aulas mais criativas, com a utilização das tecnologias educacionais, como 

também demais recursos disponíveis em cada instituição.  

 

       Art. 8º A equipe pedagógica da escola, bem como o Supervisor Educacional de 
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cada Instituição, deverá elaborar o seu Plano de Recomposição de Aprendizagens a 

partir do retorno da criança e estudante, visando a acolhida, a avaliação diagnóstica, 

encaminhamento aos projetos desenvolvidos, elaboração de estratégias e 

monitoramento dos processos.  

 

  Art. 9º O retorno das crianças/estudantes às aulas é um momento privilegiado para 

ouvi-los, assim como suas famílias, para fazer uma análise da situação de cada um e 

definir a melhor estratégia de intervenção pedagógica a ser adotada. Posteriormente, o 

desafio é garantir que as crianças/estudantes dominem o conhecimento necessário para 

a continuidade dos estudos, ou seja, que as aprendizagens essenciais para a sequência 

da trajetória escolar sejam concretizadas, evitando, na medida do possível, que as 

dificuldades não superadas durante este ano se tornem um obstáculo para a continuidade 

aos estudos. 

 

  Art. 10. Quanto ao retorno, cabe a cada Mantenedora, a cada instituição escolar, 

realizar o acolhimento destas crianças e estudantes, com os devidos encaminhamentos 

aos demais profissionais de assistência, caso seja necessário, como psicólogo, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, entre outros.  

 

 Art. 11.  A escola e/ou Mantenedora deverá encaminhar um relatório semestral ao 

CME das atividades e ações desenvolvidas para garantir a Busca Ativa Escolar com 

sucesso visando o retorno das crianças e estudantes do território, conforme ANEXO I.  

  Art. 12.  Faz parte desta Resolução o Anexo I — Encaminhamento Busca Ativa 

Escolar e Anexo II — Formulário de Busca Ativa Escolar.  

 

  Art. 13.  Esta resolução entrará em vigor na data da sua aprovação. 

Aprovada pelo Plenário, em 09 de junho de 2022.     

      Comissão Especial:  

        Comissão de Educação Infantil – CEI: 
Rosa Menscheid – Revisora  
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Sílvia Letícia Bandeira 
Tassiana Munari 
 
 

Comissão de Ensino Fundamental – CEF: 
Bárbara dos Santos 
Cristiane Griebler 
Fabiana Machado – Relatora  
Giéli Maria Lenz 
Rejane Margo Lucas Garcia 

 
Comissão de Educação Especial – CEE: 

Anaclea Fachi 
Michele Sandrini Conti Ferreira 
Tainara Dutra da Silva 
 
Cíntia Martins Berwanger- Colaboradora Orientadora Educacional (SEME) 
 

 
 

Fabiana Machado 

Presidente CME/Portão 

 
 

    GIÉLI MARIA LENZ                                    ROSA CLAUDIONICE MENSCHEID 

Vice-Presidente CME/Portão                                 Secretária CME/Portão 

 

 

  
     CRISTIANE GRIEBLER                                                   TASSIANA MUNARI                                                              
  Coordenadora CENF- CME/Portão                           Coordenadora CEI- CME/Portão 
 
 
 
 
MICHELE SANDRINE CONTI FERREIRA 
   Coordenadora CEE- CME/Portã
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JUSTIFICATIVA 
 

O Conselho Municipal de Educação de Portão, no uso de suas atribuições, exara a 

presente Resolução para normatizar sobre Busca Ativa Escolar, recuperação e 

recomposição das aprendizagens para o Sistema Municipal de Educação.  

Considerando o advento da Covid-19 e os seus desdobramentos, se acentuou a 

Busca Ativa e a recuperação e recomposição de aprendizagens que já estavam previstos 

na Lei Federal Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que “Aprova o Plano Nacional de 

Educação- PNE e dá outras providências” e a nível municipal Lei Nº 2.505, de 23 de 

junho de 2015, que “Institui o Plano Municipal de Educação- PME no Município de Portão 

e dá outras providências”. 

 O maior arcabouço da educação brasileira que é a Constituição Federal de 1988 e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 garantem o direito à educação básica 

de todas as crianças e adolescentes. O Termo de Cooperação Interinstitucional do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul- Procuradoria-Geral de Justiça 

também surgiu neste cenário. 

O cenário de evasão e exclusão escolar teve seu quadro agravado com a eclosão 

da pandemia da Covid-19, fato que ensejou redefinições de atuação e ações conjuntas, 

coordenadas e articuladas de diversos setores da sociedade, com o intuito de impedir 

e/ou minimizar os impactos do abandono escolar na vida de crianças e adolescentes e 

suas famílias. A infrequência, exclusão e evasão escolar há tempos permeia o cenário 

educacional do Brasil. Se debruçar sobre essa demanda educacional e social é dever dos 

diversos atores sociais que atuam na garantia do cumprimento do Direito à Educação. A 

Busca Ativa Escolar configura-se como importante estratégia de mobilização social, cujas 

ações vão além da esfera educacional, tendo como norte a garantia do acesso e 

permanência na escola. 

São características de uma busca escolar efetiva: 

 Identificar as causas de abandono e exclusão escolar. 

  Reconhecer a escola como parte da rede de proteção de crianças e adolescentes. 

 Estabelecer um regime de colaboração com os agentes que atuam no território. 
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Atenção para as possíveis causas de evasão: 

• Insegurança alimentar 

• Desemprego na família 

• Episódios de racismo e bullying 

• Trabalho Infantil 

• Doenças e transtornos psicossomáticos 

• Gravidez na adolescência 

  De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada entre novembro e 

dezembro do ano de 2021, cerca de 2 milhões de estudantes da educação básica 

abandonaram a escola em 2020. A taxa de abandono foi de 4,6% no ensino fundamental 

e 10,8% no ensino médio. Em 2019, o índice foi de 1,2% e 4,8%, respectivamente, de 

acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Ainda de acordo com a pesquisa, 11,4% dos (as) estudantes do 

ensino fundamental que abandonaram a escola ano passado não pretendem voltar em 

2021. Entre aqueles (as) do ensino médio, a taxa dobra (25,8%). Problemas financeiros, 

dificuldades com o ensino remoto ou mesmo falta de aulas são alguns dos motivos 

alegados pelos (as) entrevistados (as) para o abandono escolar. 

 Os trechos a seguir do Plano Nacional da Educação (Lei 13.005/2014) referem-se 

às estratégias que norteiam a Busca Ativa Escolar:  

 
1.15) promover a busca ativa de crianças em idade 
correspondente à educação infantil, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 
à infância, preservando o direito de opção da família em 
relação às crianças de até 3 (três) anos (Meta 1 – 
educação infantil);  
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes 
fora da escola, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude (Meta 2 – ensino fundamental); 
 3.9) promover a busca ativa da população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em 
articulação com os serviços de assistência social, saúde 
e proteção à adolescência e à juventude (Meta 3 – 
ensino médio);  
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados (população negra), em parceria com as 
áreas de assistência social, saúde e proteção à 
juventude;  
9.5) realizar chamadas públicas regulares para 
educação de jovens e adultos, promovendo-se busca 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/cerca-de-4-milhoes-abandonaram-estudos-na-pandemia-diz-pesquisa.shtml#:~:text=Taxa%20de%20abandono%20%C3%A9%20de,a%20pedido%20do%20C6%20Bank
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ativa em regime de colaboração entre entes federados e 
em parceria com organizações da sociedade civil (PNE, 
2014). 

 

 Desta maneira, este CME/Portão, exara esta importante Resolução que normatiza 

a Busca Ativa Escolar e a recuperação e recomposição das aprendizagens, uma vez que 

esta ação, com os diferentes setores pertencentes ao Território de Portão, tais como 

educação, saúde, assistência social e Ministério Público, efetiva o compromisso de todas 

as entidades, na articulação de Políticas Públicas, visando assim a garantia do acesso à 

escola e de suas aprendizagens à todas as crianças e estudantes, das instituições 

escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Educação de Portão.  

Diante das defasagens educacionais deixadas pelo ensino remoto durante a 

pandemia, as escolas devem fortalecer os laços com as famílias e orientá-las sobre como 

podem ajudar nesse processo. O envolvimento das famílias se dá desde o 

acompanhamento da frequência escolar e das aprendizagens das crianças e dos 

adolescentes até uma maior participação nas atividades escolares, o que incentiva as 

crianças e estudantes a se dedicarem mais aos estudos. 

Que o trabalho pedagógico seja efetivo e com qualidade e que a escola faça 

sentido na vida de nossas crianças e estudantes.  

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”- Provérbio Africano  
 

Aprovada pelo Plenário, em 09 de junho de 2022.              
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ANEXO I 

ENCAMINHAMENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR 

 
LOGO DA ESCOLA 

 
BUSCA ATIVA ESCOLAR – 2022 

             
Data      
              
              
              
              
              
              
              

 
Criança/estudante 

 
Situação 

Endereço/telefone 
Nome dos pais 

Observ
ação 

*Constar estas informações no campo OBSERVAÇÕES do quadro acima: 

 

Data do último comparecimento à Escola:_________________ 

Reincidente na infrequência: (   ) Não     (   )Sim 

Estudante já evadiu da Escola: (   ) Não     (   )Sim   Ano:___________ 

 

1. A família é acompanhada por algum órgão da rede de proteção?  

(   ) CRAS 

(   ) CREAS 

(   ) Conselho Tutelar 

(   ) Ministério Público 

(    ) Não informado  

Outro:_____________________________________________________________ 

 

2. No retorno à escola é feito um trabalho de acolhimento socioemocional? 

       (   ) Não     (   )Sim     

        Se a resposta for Sim. Quais ações: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Responsável pelo Encaminhamento/Função 

__________________________________________ 

Portão ___/___/202__ 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA ESCOLAR 

 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Saúde 

FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA ESCOLAR 2022 – PORTÃO RS 

Nome do Agente Comunitário: Contato: 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

Quem é o responsável: (   )Mãe   (   )Pai    (   ) Irmão(a)    (   ) Avós    (   )outro familiar 

RG/CPF do responsável: 

Contato do responsável: 

NOME DA CRIANÇA: 

Data de Nasc.:...../..../........ 
A criança completará 4 anos em 

....../....../........... 

Endereço: 

Ponto de Referência: 

Localização: (   ) Urbana    (   )Rural      (   )Comunidade quilombola 

Possui bolsa família: (   )sim    (   )não 

MOTIVO DE ESTAR FORA DA ESCOLA: 

(   )Criança com deficiência  (   )Trabalho infantil 

(   )Criança com doenças (que impedem e/ou dificultem a frequência à 

escola)  
(   )Violência familiar 

(   )Criança em situação de rua  (   )Preconceito ou discriminação racial 

(   )Criança que sofrem ou sofreram abuso / violência sexual  (   )Violência na escola 

(   )Falta de documentação da criança  (   )Falta de transporte escolar 

(   )Falta de infraestrutura escolar (Escola)  (   )Falta de infraestrutura escolar (Vagas) 

(   ) Outro motivo. Especificar: 

 

Data do Registro: ..../..../20...                 Assinatura:........................................................................................ 

 

Outras informações: 
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