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 A Evasão Escolar é uma realidade em nossas escolas que precisa ser combatida 
por toda a sociedade  e, em especial, pela comunidade escolar e órgãos responsáveis 
por zelar pelo direito das crianças e adolescentes de frequentar a escola e ter o acesso 
ao saber sistematizado.
           Existe uma série de fatores de ordem social e pedagógica que acabam levando 
à evasão escolar. Podemos elencar os fatores de ordem social como sendo: o trabalho 
infantil, a longa distância entre a escola e a casa do aluno, a falta de uniforme e material 
escolar. Há que se destacar os motivos ligados à violência física ou psicológica, à 
exploração sexual, à gravidez precoce, ao uso e tráfico de drogas e álcool e à brigas 
de gangues que são fatores reais que têm crescido em nossa sociedade e que acabam 
interferindo no processo pedagógico.
       Um olhar mais preocupado demonstra, também, a necessidade de revermos 
a prática pedagógica desenvolvida em nossas escolas e em que medida estamos 
contribuindo para a evasão escolar.
 A reorganização deste material  tem como objetivo proporcionar às escolas e, em 
especial, às Equipes Pedagógicas, subsídios para realizar uma análise mais profunda dos 
fatores que contribuem para a Evasão Escolar bem como tomar as atitudes necessárias 
que cabem à escola no enfrentamento a este problema.
 A escola deve esgotar todas as possibilidades de ação na busca de trazer o aluno 
para dentro da sala de aula e garantir sua permanência, para somente recorrer ao 
Conselho Tutelar após findar todas as alternativas de ação.
 A SEED, através da CGE, mostra a preocupação em subsidiar as escolas na  
reflexão sobre os motivos que levam à evasão, tomando por base os fatores de ordem 
pedagógica que têm contribuído para este fato, numa proporção considerável. A escola 
deve perceber a sua importância na vida destes alunos à medida que representa, talvez, 
a única possibilidade de acesso ao saber sistematizado e, que este é condição para o 
exercício de sua cidadania consciente.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Secretária de Estado da Educação
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 Lançado em 2005, O PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA INCLUSÃO ESCOLAR E A 
VALORIZAÇÃO DA VIDA foi apresentado com o título Fica Comigo. O combate à evasão escolar foi 
(e é) a sua principal meta, entendendo que o acesso à escola e à educação é um direito subjetivo e 
inalienável através do qual, segundo a LDB e o próprio ECA, a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho.
 Esta defesa expressa, sobretudo, a compreensão da função social da escola como espaço 
necessário para a apropriação dos conhecimentos de forma sistematizada, que, possibilite 
a cada sujeito compreender os processos contraditórios da sociedade atual e que, de forma 
instrumentalizada, humanizada, inclusiva, consciente, não discriminatória e coletiva, possa 
transformar a sua prática social e a dos homens historicamente. 
 A garantia do acesso à escola para nossos educandos, portanto, é um compromisso de 
todos: do Estado, da família, do Ministério Público, dos Agentes de Saúde, dos integrantes das 
Secretarias Municipais, dos Conselhos Comunitários, dos Conselhos de Direitos e Tutelares, dos 
demais órgãos oficiais, não oficiais e, enfim, de toda a sociedade civil.
 Não obstante, o objetivo do Programa foi, e continua sendo, pautado na necessidade de:
 - Promover a inserção no sistema educacional (Rede Estadual de Educação Básica do 
Paraná) das crianças e dos adolescentes que tenham sido excluídos, por evasão ou por não acesso 
à escola.
 - Criar uma rede de enfrentamento à evasão e exclusão escolar.
 - Esta rede, por sua vez, implica na aproximação dos órgãos oficiais que podem e devem 
ser buscados pela escola no sentido de oferecer o suporte necessário para mediar a prevenção da 
evasão, localização do aluno ausente e mediação de ações, para o retorno e permanência do aluno 
na escola.
 Com estes fins, a  SEED assume o papel de mediar o contato com Secretarias do Estado, 
Ministério Público, Patrulha Escolar, no sentido de instrumentalizar a escola sobre as ações que 
competem a cada segmento e que podem ser buscados por ela, uma vez esgotadas as suas 
possibilidades de retorno e permanência do aluno. Isto se faz necessário também no enfrentamento 
aos principais motivos da evasão, que podem estar situados em fatores para além dos pedagógicos 
(violência contra a criança e o adolescente, drogadição, trabalho infantil ou outros), os quais devem 
ser comunicados e acompanhados por órgãos competentes.
 Para a instrumentalização do Programa foi criada a “FICA” (Ficha de Comunicação do Aluno 
Ausente). Tal instrumento teve e tem como objetivo acompanhar os casos de evasão de todos 
os alunos a partir do momento em que apresentem ausência de 5 dias consecutivos e 7 dias 

PRESTANDO CONTAS À SOCIEDADE 
SOBRE OS ÍNDICES DA EVASÃO E  ALGUNS 

ENCADEAMENTOS POSSÍVEIS
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alternados. Ao pontuar a necessidade de envolver a todos os alunos da Educação Básica deve-
se lembrar que o ECA, nos seus artigos 1º e 2º, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente, considerando criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e  adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
 É necessário destacar que a FICA tem sido utilizada como um importante instrumento, não 
somente de comunicação do aluno ausente, mas de análise dos principais motivos que levam à 
evasão escolar. Análises estas, que possibilitam o acompanhamento e a mediação na busca de 
órgãos competentes que possam dar suporte às escolas.
 Em 2008, foram preenchidas 29.199 fichas pelas escolas, através das quais a SEED, por 
meio do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional e, a partir de julho, pela  
Coordenação de Gestão Escolar, realizou o acompanhamento das fichas e a análise dos principais 
motivos indicados pela escola como sendo os condicionantes da evasão escolar.
 Os dados de 2008 demonstraram que em 75% dos casos a evasão ocorre com alunos do 
Ensino Fundamental:

 

 Mais da metade dos casos de evasão no Ensino Médio corresponde a alunos que estudam 
no período noturno.

 

 Embora as análises sobre os motivos da evasão indicadas pela escola devam ser realizadas 
com muito cuidado, haja vista as possibilidades concretas e internas que a escola teve ou não para 
emitir os dados (levando em conta a fidelidade das informações  emitidas pelos pais ou mesmo 
a omissão dela, a forma como a escola interpretou o anexo III da cartilha do Programa, a forma 
como a escola obteve as informações, bem como a própria interpretação sobre as informações 
dadas pela família e pelo aluno), o levantamento dos motivos leva a dados importantes que devem 
ser destacados.

Levantamento CGE 2008

Levantamento CGE 2008
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 Segundo os levantamentos realizados, os principais motivos indicam que a evasão se expressa 
em questões, sobretudo, PEDAGÓGICAS. As escolas, tomando como base o preenchimento da 
FICA a partir do anexo III, indicaram que os principais motivos da evasão são, respectivamente:

QUADRO 1 - Levantamento de dados sobre
evasão, 2008

)
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 Há a necessidade de se ressaltar novamente as condições favoráveis ou não para obtenção 
destes dados por parte da escola. Isto pode implicar sobretudo na omissão dos reais motivos 
expressados pelos familiares, pelo próprio aluno, e mesmo das condições que a escola teve  para 
realizar um acompanhamento suficiente.
 O que também é necessário evidenciar é que a FICA não apresenta como um dos motivos 
elencados do anexo III “a desmotivação“, a qual foi indicada como o segundo maior motivo. Há 
que se ressaltar que este motivo aparece no campo “outros“. 
  É importante também destacar que, dos casos dos alunos que retornaram às escolas, a 
partir da emissão das fichas.

Levantamento SEED/CGE 2008

Levantamento SEED/CGE 2008
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 Isto, sem dúvida, expressa que cabe à escola esgotar suas possibilidades internas de 
viabilizar o retorno dos alunos indicados como ausentes e comunicados a partir das fichas. No 
entanto, também indica para uma maior amplitude de ações da sociedade civil, inclusive de 
políticas públicas.
 Estes motivos, bem como o compromisso de possibilitar, na escola, a realização de análises 
com mais instrumentos, mediadas por reflexões internas importantes, fizeram com que a SEED, 
através da CGE, em 2009 realizasse uma reunião com os técnicos pedagógicos dos Núcleos 
Regionais de Educação, para incluir no Manual do Programa, campos de reflexões dos principais 
condicionantes que podem interferir na ausência do aluno na escola.
 É por conta disto  que este  Manual  traz mais dois instrumentos que podem e devem 
ser utilizados pela escola para refletir sobre os possíveis condicionantes da ausência do aluno, 
em reuniões de Conselho Escolar, Conselhos de Classe e nas hora-atividades. Apresentam-se, 
portanto, o “Roteiro para investigação das causas que levam à evasão dos alunos” e o “Instrumento 
por escola - ações de enfrentamento a evasão”.
  Estes instrumentos não têm, de forma alguma, uma dimensão burocratizante. Têm 
essencialmente uma dimensão pedagógica.  Portanto, não servem para serem preenchidos 
de forma tarefeira e meramente devolvidos aos Núcleos Regionais como ocorria até 2008. O 
instrumento nº 7, contudo, pode ser solicitado pelo Núcleo caso hajam situações especiais.
 Em relação a estas situações, cabe destacar que a partir de 2009, a escola, a SEED, e os NREs 
acompanharão, através do SERE (Sistema de Registro Escolar da SEED), os índices de evasão dos 
alunos na escola. Este acompanhamento tem o compromisso público de prestar contas à sociedade 
civil dos casos de alunos em idade escolar ausentes. Têm também o objetivo de possibilitar formas 
de prevenção da evasão, a fim de viabilizar o retorno e a permanência dos alunos na escola, 
contando com segmentos institucionais para mediar situações necessárias, uma vez esgotadas as 
possibilidades no interior da escola.
 A inclusão deste levantamento a partir do SERE possibilitará à SEED quantificar os alunos 
em idade escolar matriculados no início do ano que se ausentaram da escola, buscando junto com 
os Núcleos Regionais, com a escola, com a família e com os diferentes segmentos oficiais ou não 
da sociedade civil, mecanismos de prevenção e enfrentamento à evasão escolar.
  Desta forma, a SEED num compromisso conjunto com o Ministério Público, assume 
como política o enfrentamento à evasão e encaminha esta nova versão do Manual do Programa 
FICA, entendendo a necessidade de que todos se sintam comprometidos com esta questão, 
ressignificando o programa FICA como uma mobilização para a inclusão escolar com a ampliação 
da análise da Ficha de Aluno Ausente. 
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Programa FICA Comigo 
 Enfrentamento à Evasão Escolar

 Com base nas diretrizes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED, que 
contemplam a articulação, integração e conscientização de todos os envolvidos no processo de 
ensino da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, a Coordenação de Gestão Escolar e com 
o apoio do Ministério Público do Estado do Paraná, apresenta o PROGRAMA FICA COMIGO - 
ENFRENTAMENTO À EVASÃO ESCOLAR.
 Com este Programa, a Secretaria busca confirmar a concepção democrática da escola como 
direito de todos. Não apenas um direito legal, com a preocupação com situações que impeçam 
a permanência ou o acesso de crianças e adolescentes na escola. Com a implantação de um 
manual, cujo objetivo é auxiliar a escola na sistematização das suas ações e encaminhamentos de 
enfrentamento à evasão.

 A escola, deverá sempre representar  (...) um espaço democrático e 
emancipatório por excelência, constituindo-se, juntamente com a família, 
em extraordinária agência de socialização do ser humano, destinada aos 
propósitos de formação, valorização e respeito ao semelhante. É sobretudo na 
escola que a criança e o adolescente encontram condições de enriquecimento 
no campo das relações interpessoais, de desenvolvimento do senso crítico, 
de consciência da responsabilidade social, do sentimento de solidariedade 
e de participação, de exercício da criatividade, de manifestação franca e 
livre do pensamento, de desenvolvimento, em necessário preparo ao pleno 
exercício da cidadania.” (SOTTO MAIOR  NETO, 2004).

 Portanto, é de responsabilidade de todos, Poder Público, família, comunidade ligada direta 
ou indiretamente à educação escolar preocupar-se com o enfrentamento da evasão escolar.

Estudos têm demonstrado que a evasão escolar pode ocorrer por diversos 
motivos e dentre eles estão as repetências constantes, a necessidade do 
trabalho infantil para compor a renda familiar, a pobreza e a falta de comida 
em casa, a longa distância entre a escola e a casa, a falta de transporte, a 
falta de uniforme e material escolar, que dificultam a ida à escola todos os 
dias, além de motivos de ordem mais social, como o abuso sexual, dentro e 
fora de casa, ou até mesmo na escola; exploração sexual, a violência física 
ou psicológica com a criança ou entre seus familiares, o abuso físico e/ou 
psicológico na escola e/ou em casa, a não valorização do ensino por parte 
dos adultos, o casamento e/ou gravidez precoces, o uso e tráfico de drogas, 
a falta de segurança na localidade ou próximo à escola, brigas de gangues 
e dificuldades no acompanhamento dos conteúdos curriculares.” ( MISSÃO 
CRIANÇA, 2001)
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 Para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do Paraná, estamos levando às 
nossas escolas o Programa FICA comigo - enfrentamento à evasão escolar.

1 O COMBATE À EVASÃO ESCOLAR

 A escola tem papel fundamental nesta ação, pois o aluno está diretamente vinculado a ela 
em seu dia-a-dia. É necessário que a escola tome todas as iniciativas que lhe cabem, visando à 
permanência do aluno no sistema educacional, conscientizando-o da importância da educação 
em sua vida e para seu futuro, mantendo contato frequente e direto com os pais ou responsáveis, 
enfatizando a sua responsabilidade na educação e formação dos filhos, encaminhando aos órgãos 
competentes casos que não foram resolvidos pela escola, ou casos recorrentes de evasão.

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA:

- Criar mecanismos de controle da evasão nas escolas estaduais do Paraná; 
- realizar levantamento do número de crianças e adolescentes sem acesso à rede de ensino;
- realizar estudos, debates e ações conjuntas entre profissionais da Rede Estadual de Educação 
Básica do Paraná, representantes da Educação dos Sistemas Municipais, Conselhos Tutelares, 
Ministério Público, escritórios regionais de assistência social, instituições de Ensino Superior, pais, 
alunos e comunidade em geral, despertando a responsabilidade de cada segmento na inclusão e 
permanência das crianças e dos adolescentes no sistema educacional;
- instrumentalizar os profissionais das escolas estaduais do Paraná em relação à criação e 
manutenção da rede de enfrentamento à evasão e exclusão escolar;
- mapear as causas da exclusão e evasão escolar, definindo as ações de acordo com as características 
das diferentes regiões do Estado do Paraná.

3  AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À EVASÃO ESCOLAR A SEREM 
DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA.

 - Conhecer os índices de abandono de sua escola, elaborando gráficos periódicos e 
comparando-os com os índices dos anos anteriores (disponíveis no portal diaadiaeducacao/
consultaescola/alunos/rendimentoescolar).
 - Conhecer as causas pelas quais as crianças e os adolescentes deixam de frequentar a 
escola.
 - Envolver toda a comunidade escolar e instâncias colegiadas na discussão de ações de 
enfrentamento das possíveis causas do abandono e da evasão.
 - Criar um ambiente de respeito, onde os alunos sintam que são bem recebidos e que a sua 
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presença é valorizada.
 - Desestimular qualquer atitude de preconceito ou discriminação.
 - Trabalhar para tornar a escola relevante na vida dos alunos, principalmente daqueles em 
situação de risco, realçando a importância da educação na vida e no futuro de cada um.
 - Realizar reuniões periódicas com os pais e o Conselho Tutelar, para discutir em conjunto as 
possíveis alternativas para a solução dos problemas detectados, tanto no plano individual quanto 
no coletivo.
 - Acompanhar sistematicamente a presença/ausência dos alunos, sobretudo daqueles em 
situação de risco e/ou abandono, procurando descobrir os motivos das faltas e o que pode ser 
realizado para reverter à situação.
 - Viabilizar, efetivamente, aos alunos e pais, a compreensão sobre a importância da educação 
como via de emancipação humana.
 - Desenvolver ações que favoreçam a real participação dos pais no coletivo escolar de 
modo a possibilitar, à família e/ou aos responsáveis pelos alunos, a compreensão da importância 
do acompanhamento sistemático da vida escolar dos filhos.
 - Realizar os encaminhamentos dos alunos à Sala de Recursos e/ou Centros de Apoio   
Especializados quando necessário.
 - Realizar os encaminhamentos dos alunos à Sala de Apoio identificada a defasagem de 
conteúdos, quando diagnosticada pelo professor, segundo critérios necessários para a série.
 - Organizar o Conselho de Classe (Pré Conselho, Conselho e Pós Conselho) enquanto espaço 
de diagnóstico (Pré Conselho), discussão e encaminhamento (Conselho e Pós Conselho) para o  
enfrentamento das causas e consequências das dificuldades dos alunos em relação ao processo 
pedagógico.
 - Buscar o engajamento da Escola nos Programas e Projetos Públicos, como o Viva a Escola, 
Plano de Desenvolvimento da Escola, Escola Aberta, no sentido de encaminhar e realizar efetivo 
acompanhamento dos alunos, considerando o processo de aprendizagem.
 - Organizar a hora-atividade dos professores, mediada pela equipe pedagógica, como espaço 
efetivo de interlocução relativa ao Plano de Trabalho Docente com vistas a rever encaminhamentos 
metodológicos, processos de avaliação e recuperação de estudos, viabilizando proposições 
diferenciadas de trabalho no decorrer do processo de ensino e aprendizagem.
 - Analisar e encaminhar, criteriosamente, para avaliação educacional no contexto 
escolar sob orientação da Equipe de Educação Especial do Núcleo Regional de Educação para 
encaminhamentos necessários.
 - Realizar, junto ao SAREH, os encaminhamentos necessários dos alunos que necessitam de 
atendimento pedagógico hospitalar.
 - Realizar encaminhamentos à Rede de Proteção dos alunos em situação de risco (violência 
física, psicológica, negligência familiar, entre outras).
 - Garantir a efetividade do Conselho Escolar, possibilitando que se pautem situações que 
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necessitem de mediação de aprendizagem dos alunos e definindo suportes necessários.
 - Utilizar estratégias específicas de trabalho com alunos com necessidades educativas 
especiais, e quando necessário, realizar adaptações curriculares.

4 O QUE É A FICA

  A Ficha de Comunicação do Aluno Ausente - FICA (anexo II) é um dos instrumentos colocados 
à disposição da escola e da sociedade, para sistematização de ações de combate à evasão em todo 
o Estado do Paraná. A ficha destina-se ao controle da frequência dos alunos menores de dezoito 
anos do Ensino Fundamental e Médio.
 No sistema de operacionalização do Programa FICA Comigo - Enfrentamento à evasão 
escolar - a atuação da escola é essencial, pois, além da família, as instituições educacionais também 
são responsáveis pelo desenvolvimento pessoal e social da criança e do adolescente.
  Para tal operacionalização foi desenvolvido um instrumento, a Ficha de Comunicação do 
Aluno Ausente -FICA - (anexo II), a qual é colocada à disposição da escola e da sociedade para o 
combate à evasão escolar.

5  PASSO A PASSO DA FICA
5.1 NA ESCOLA

1 Professor
 O principal agente desse processo é o professor, na medida em que, constatada a ausência 
do aluno por 05 (cinco) dias consecutivos ou 07 (sete) alternados, no período de um mês, 
esgotadas as iniciativas a seu cargo, comunicará o fato à equipe pedagógica da escola, por meio 
do preenchimento do anexo I (Controle Interno de Frequência).

2  Pedagogo

 Recebendo o anexo I (Controle Interno de Frequência) preenchida pelo professor, cabe 
à equipe pedagógica investigar, junto aos responsáveis legais, o motivo da ausência do aluno e 
adotar procedimentos que possibilitem o retorno imediato, concomitantemente preenchendo 
as 03 (três) vias da ficha (campos nº. 01, 02, 03)  e comunicando o fato à direção da escola. 
Cabe ainda ao pedagogo fazer uma análise das causas que levam à evasão, seguindo o roteiro 
para investigação proposto neste manual (item 6). Após esta reflexão, cabe ainda ao pedagogo 
preencher o instrumento por escola sobre as ações de enfrentamento à evasão escolar (item 7).

3  Direção
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 Obtendo êxito com o retorno do aluno à escola, arquiva a ficha FICA em pasta própria.
 Não obtendo êxito, encaminha a 1ª e 3ª vias de tal documento ao Conselho Tutelar (ou, 
na falta deste, ao Juiz da Infância e Juventude), acompanhados de um ofício, indicando o prazo 
máximo de 10 dias para a ação do mesmo, arquivando a 2ª  via na escola.
 Transcorridos 10 dias do encaminhamento da ficha FICA ao Conselho Tutelar, não obtendo 
resposta, a escola deverá comunicar, através de ofício, imediatamente ao Ministério Público.

4  Conselho Tutelar

 Buscar, no prazo máximo de 10 dias, fazer com que o aluno retorne às aulas, aplicando-lhe 
a medida protetiva prevista no art. 101, III, do ECA (frequência obrigatória em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental).
 Paralelamente, colher dos pais ou responsável, o compromisso de acompanhamento de 
frequência e aproveitamento escolar do aluno, aplicando-lhes as medidas previstas no art. 129, V 
e VII, do  ECA.
 Apurar as causas da evasão, encaminhando a família, se for o caso, a Programas de Apoio e 
Orientação (art. 129, I e IV, do ECA), verificando a eventual necessidade da aplicação de medida de 
caráter protetivo ou preventivo, previstos no art.101 e art.129 do ECA, com os encaminhamentos 
e requisições de serviços públicos que se fizerem necessários.

Em caso de êxito: preenche o campo nº. 05 da ficha FICA (Anexo II), devolvendo a 1ª via à escola, 
e arquivando no Conselho, em pasta própria, a 3ª via de tal documento.

Não obtendo êxito: (ou seja, em não retornando o aluno à escola), adota as seguintes providências: 
preenche, imediatamente, o campo nº. 05 da ficha, encaminhando a 1ª via ao Ministério Público. 
Comunica o fato à escola, por escrito (mediante ofício), arquivando a 3ª via no Conselho (para o 
posterior registro de providências adotadas pelo Ministério Público).

EM QUALQUER CASO (OBTENDO OU NÃO ÊXITO), COMPILA OS DADOS RELATIVOS AOS MOTIVOS 
DA EVASÃO, ENCAMINHANDO RELATÓRIO SEMESTRAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
PERMITAM COMBATER AS CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR.

5.2 NO MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotor de Justiça

 De posse da 1ª via da ficha FICA, busca, no prazo de 10 (dez) dias, o retorno do aluno à escola, 
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ouvindo formalmente os pais ou responsáveis e o aluno sobre o motivo da evasão, alertando-os 
das consequências do não retorno à escola.

Obtendo êxito: preenche o campo nº. 06 da ficha, comunica o fato ao Conselho Tutelar e devolve 
a 1º via recebida à escola;

Não obtendo êxito: preenche o campo nº. 06 da ficha, registra eventual propositura de ação em 
face dos pais ou responsáveis (ECA, artigo 249 e /ou Código Penal, artigo 246), comunica o fato ao 
Conselho Tutelar e devolve a 1ª via recebida à escola.
5.3  NO PODER JUDICIÁRIO

Juiz da Infância e da Juventude

 Coopera com o Ministério Público, fazendo expedir e cumprir, com a urgência devida, as 
notificações ao aluno e seus responsáveis legais, buscando viabilizar o retorno do estudante ao 
sistema educacional;
 Confere prioridade à tramitação e julgamento dos procedimentos originados da ficha.

5.4 DE VOLTA À ESCOLA

Direção e Pedagogo

 Devolvida a 1ª via da ficha à escola (com as providências adotadas pelo Conselho Tutelar e/
ou MP), a equipe pedagógica deverá anexar a 1ª via na pasta do aluno junto à 2ª via, já arquivada 
na escola.  O NRE deverá encaminhar à SEED os dados fornecidos pelas escolas.

5.5 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 Totaliza e dá tratamento às informações encaminhadas pelos NRE, implementando 
medidas destinadas a corrigir possíveis distorções, bem como a elaboração de políticas públicas 
que permitam enfrentar as causas da evasão.

Observação
 Os dados sobre os motivos da ausência dos alunos na escola deverão ser consolidados 
em forma de relatório, pelo pedagogo da escola, e encaminhados aos Conselhos Municipais e 
Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Educação e da Assistência Social, para 
subsidiar a elaboração das políticas públicas.
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 Na instância Municipal, o Conselho Tutelar encaminhará semestralmente os relatórios para 
o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.
 Na instância Estadual, a Secretaria de Estado da Educação encaminhará anualmente os 
relatórios para o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Assistência Social.

6. ROTEIRO PARA INVESTIGAÇÃO  DAS CAUSAS QUE LEVAM À EVASÃO DOS ALUNOS

 Este roteiro foi elaborado para subsidiar o trabalho das equipes pedagógicas das escolas 
no sentido de levar a reflexão e análise sobre as possíveis causas que levam à evasão escolar. 
Possibilitando assim, ao pedagogo,  melhores condições de traçar ações na busca de soluções 
para os problemas.
1. Como se constitui a família do aluno - com quem mora?
2. Quem se responsabiliza legalmente pelo aluno?
3. Quem atende às convocações da escola para tratar de assuntos relativos ao aluno?
4. O aluno reside/mora nas proximidades da escola?
5. Como ele se desloca para a escola? Que tipo de transporte utiliza para vir à escola?
6. O aluno colabora na renda familiar? Em que medida? Como isto interfere na frequência ou no 
rendimento escolar do aluno?
7. Os horários e o período trabalhado estão de acordo ou excedem o previsto na legislação 
específica?
8. O tipo de trabalho realizado apresenta características que exijam esforço físico/intelectual que 
venham a extenuar o aluno, trazendo prejuízo ao seu desempenho na escola?
9. O aluno apresenta atrasos constantes, sucessivos ou alternados? Como  a escola comunica aos 
responsáveis? Estes atendem de que forma a estas situações?
10. O aluno apresenta doenças crônicas? Em que medida elas são impeditivas em relação à 
frequência e rendimento do aluno? Que encaminhamentos a escola e a família promovem para 
assegurar ao aluno o direito ao acesso, permanência e efetivação do processo educativo? 
11. O aluno costuma faltar, eventualmente, em razão de doenças/sintomas (afecções/infecções, 
entre outros)? Apresenta justificativa (atestados médicos, comunicados da família, etc.)? Quais os 
encaminhamentos da escola e da família, nestes casos, que assegurem o direito a realizar provas, 
trabalhos, tarefas, etc.?
12. Existem evidências/ queixas/ marcas de violência física, psicológica, moral ou abuso sexual? 
Qual a atitude da escola diante dos fatos? Foram acionados os órgãos competentes - Rede de 
Proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público? Houve retorno destes encaminhamentos?
13. Há indícios ou comprovação de que o aluno usa substâncias ilícitas – drogas, bebidas alcoólicas? 
Que ações/providências foram empreendidas pela escola e pela família? Houve necessidade de 
apoio de outros órgãos - Patrulha Escolar, Delegacia do Adolescente, Conselho Tutelar, Rede de 
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Proteção?
14. O aluno possui as condições materiais necessárias à sua participação nas aulas e no processo 
de ensino-aprendizagem? O aluno dispõe de uniforme, materiais de uso individual (cadernos, 
canetas, lápis, etc.,)? Em caso contrário, há encaminhamentos relativos ao suporte de mecanismos 
como o bolsa-família? O aluno deixa de trazer para a escola, com frequência, os materiais de uso 
individual necessários ao trabalho em sala de aula? Como isto é registrado e comunicado à família? 
Há comprovação das providências tomadas pela família e pela escola?
15. O aluno apresenta rendimento insuficiente em alguma(s) disciplina(s)? Qual(is) disciplina(s)? 
De que forma a escola tem encaminhado ações com vistas a promover a aprendizagem efetiva dos 
conteúdos curriculares? Há registros que comprovem estas ações?
16. A relação professor-aluno explicita tensões/conflitos de relacionamento pessoal que 
comprometem o processo ensino-aprendizagem? O comportamento do aluno interfere na 
assimilação dos conteúdos? Como os professores encaminham estas situações? São registradas e 
comunicadas aos pais ou responsáveis?
17. Existem outras formas de tensões/conflitos de relacionamento pessoal que interferem no 
rendimento escolar tais como: com familiares, colegas, funcionários, entre outros? Em que espaços 
isso ocorre além da escola?
18. O aluno está sofrendo algum tipo de constrangimento ou alguma ameaça à sua integridade 
moral, física, psicológica? Demonstra medo de vir à escola? Os familiares ou responsáveis têm 
conhecimento disso? Também temem pela integridade do aluno e optam por não enviá-lo à 
escola? Há indícios ou conhecimento da ação de gangues, grupos formados dentro da escola, ou 
ações individuais de outros alunos ou pessoas?
19. O rendimento escolar do aluno já o levou à retenção na série? Quantas vezes isto ocorreu? Como 
a situação foi encaminhada e registrada pela escola? A família e/ou responsáveis acompanharam 
o processo?
20. O aluno foi retido em séries diferentes? Em quais e quantas vezes? Como a situação foi 
encaminhada e registrada pela escola? A família e/ou responsáveis acompanharam o processo? 
21. O aluno foi aprovado pelo Conselho de Classe? Quantas vezes? Apresenta defasagem em 
relação a conteúdos básicos para a série? Em que medida isto interfere na aprendizagem? Que 
ações a escola empreendeu? Foi possível recorrer a suportes oferecidos por políticas públicas?
22. O aluno frequentou ou frequenta a Sala de Apoio? Como ocorreu a movimentação neste 
programa? O aproveitamento escolar do aluno melhorou ou continua apresentando dificuldades 
para compreender os conteúdos? Que registros indicam isto?
23. Houve necessidade de encaminhamento do aluno à Sala de Recursos? Como ocorreu a 
movimentação neste programa? O aproveitamento escolar do aluno melhorou, considerando 
suas características, ou continua apresentando dificuldades para compreender os conteúdos? Que 
registros indicam isto?
24. Em relação à frequência e assiduidade dos professores: Qual a incidência de faltas sem 
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justificativas?  Qual a incidência de faltas  justificadas? Quais os motivos destas faltas? Estão 
respaldados legalmente? As faltas foram lançadas em relatório oficial? Que encaminhamentos 
foram feitos pela escola?  Houve atendimento aos alunos nestas situações? Como ocorreu a 
reposição da carga horária e conteúdos? Todos os alunos tiveram acesso às aulas de reposição? 
Há registros destas ações? 
25. A equipe pedagógica tem acompanhado o Plano de Trabalho Docente do professor nas horas-
atividade, dando sugestões de estratégias metodológicas diferenciadas visando a aprendizagem 
efetiva dos alunos? Há registro desse acompanhamento e destas intervenções?
26. O professor percebe a importância da elaboração do seu Plano de Trabalho e da necessidade 
do planejamento diário de suas aulas, como forma de evitar o improviso, e em conseqüência a 
indisciplina em sala de aula?
27. Os professores, ao realizar a seleção dos conteúdos em seu Plano de Trabalho Docente, têm 
partido dos conteúdos que o aluno já domina ou dos conteúdos que se pressupõe deveria saber? 
Como a equipe pedagógica tem trazido para discussão esta questão?  É retomado com o professor, 
partindo do que o aluno já sabe?
28. A equipe pedagógica tem acompanhado as formas de avaliação adotadas pelo professor? Têm 
sido respeitadas as exigências legais? O professor tem utilizado a avaliação como diagnóstico, 
verificando os conteúdos que serão necessários retomar com o aluno? Têm prevalecido os padrões 
qualitativos, ou seja, os avanços do aluno durante o processo pedagógico?
29. O professor tem realizado a recuperação simultânea dos conteúdos que não foram assimilados 
pelo aluno?
30. Como são repassadas as normas da escola aos alunos e pais? Todos os pais têm conhecimento 
do Projeto Político Pedagógico da Escola, Regimento Escolar, Plano de Ação da Escola? Que ações 
a escola realiza para socializar estas informações a toda comunidade escolar?
31. Quais são as medidas disciplinares utilizadas pela escola, quando da indisciplina do aluno em 
sala de aula? A escola diferencia ato de indisciplina de ato infracional e entende que o segundo 
não diz respeito à escola?
32. O problema da indisciplina na escola tem sido atribuído exclusivamente ao aluno? Ou a 
escola faz uma análise junto aos professores e funcionários dos outros fatores que podem estar 
contribuindo para este fato?
33. De que forma a equipe pedagógica tem realizado o registro das medidas disciplinares e dos 
encaminhamentos necessários para efetivar um ensino de qualidade?
34. Em que medida o Conselho de Classe tem sido utilizado como espaço de discussões de ações 
para obtenção de uma aprendizagem efetiva e não somente abordar as questões de indisciplina 
em sala de aula?
35. A escola tem utilizado os índices de evasão, os índices da Prova Brasil de sua escola para 
realizar uma análise e discussão com toda a equipe sobre os pontos que devem ser retomados e 
traçar ações para alcançar estes objetivos?
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36. Em que medida a escola percebe que a indisciplina em si não leva à evasão escolar, mas que 
é um conjunto de fatores que interligados acabam levando à evasão, tais são eles: indisciplina - 
desmotivação - baixo rendimento - reprovação - defasagem idade/série? Em que momentos a 
escola discute e faz reflexões sobre estas questões? 
37. Que outros condicionantes foram ou podem ser analisados, os quais interferem na frequência 
do aluno?

        A partir do instrumento indicado, que análises a escola chega em relação à:

Acompanhamento da família acerca da participação e frequência do aluno?
Condições concretas de possibilidades de participação e frequência por parte do aluno?
Acompanhamento das atividades e desempenho escolar do aluno?
Acompanhamento da aprendizagem, das atividades, do rendimento e da participação do aluno 
por parte da escola?
Os motivos evidenciados pela escola, após a análise da situação, estão de acordo com o relato 
realizado pela família para justificar as faltas do aluno?

7. INSTRUMENTO POR ESCOLA - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À EVASÃO.

 O presente instrumento tem como objetivo levar a escola à avaliar em que medida estão 
adotando ações no enfrentamento a evasão escolar e a partir desta constatação avaliar o que 
torna-se necessário retomar. Tal instrumento deve ser arquivado na escola, como um dos registros 
que tem sido utilizado sobre o Programa FICA no enfrentamento a evasão.
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7.1 Quadro de ações para o enfrentamento à evasão.
Avalie abaixo as questões que sua escola está realizando no enfrentamento à evasão utilizando a 
seguinte escala
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
   LISTAGEM DOS MOTIVOS  DAS FALTAS    
(a ser utilizado no campo nº 04, da Fica)

1.  Transferência de moradia/escola/cidade.
2 . Morte na família.
3. Conflitos familiares determinados por consumo de álcool ou de substâncias entorpecentes, 
pelo aluno/família/separaç ão dos pais/prisão/violência física/violência doméstica/ desestrutura 
familiar.
4. Problemas de saúde mental de um dos pais/ problemas de saúde do aluno/ família/ doenças 
crônicas/ acidente que implique impossibilidade de locomoção.
5. Limitações de ordem material (falta de uniforme, de material escolar, etc...).
6. Situação de trabalho infantil.
7. Gravidez precoce/casamento.
8. Situação de abuso/ exploração sexual.
9. Defasagem idade/série.
10. Indisciplina.
11. Repetência.
12. Envolvimento do aluno em práticas infracionais  (ex. furtos, agressões físicas, porte ilegal de 
arma, ameaças, etc...).
13. Aluno submetido à medida socioeducativa.
14. Ameaças de terceiros contra o aluno.
15. Situações de discriminação contra o aluno.
16. Conflito com o professor ou direção da escola.
17. Falta de acompanhamento pedagógico. 
18.  Ausência de professor.
19. Falta de transporte escolar.
20. Dificuldade de acesso à escola.
21. Violência no entorno da escola.
22. Falta de infra estrutura para situações especiais-rampas e banheiros apropriados para 
cadeirantes, entre outros.
23. Inexistência  de oferta de modalidade de ensino específica para o atendimento da necessidade 
do aluno.
24. Outros:(especificar na ficha anexo II).
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ANEXO IV
ALUNO AUSENTE - COMO PROCEDER
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SELEÇÃO DOS PRINCIPAIS 
ARTIGOS DAS LEGISLAÇÕES CORRELATAS

Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; ... 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
...§3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90)

Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-
lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola

Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

...§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

Art. 55 - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino.

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar os casos de:

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.
Art. 57 - O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 
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calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças 
e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN
 (Lei nº 9.394/96):

Art.5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou de outra legalmente 
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigí-lo.

§1º - Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 
União:
I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que 
a ele não tiveram acesso;
II - fazer-lhes a chamada pública;
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência a escola.

Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de:

...V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 
com a escola;

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução de sua proposta pedagógica.

VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 
acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.

Art. 13 - Os docentes incumbir-se-ão de:
...III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
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Art. 24 - A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:

...V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 
os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos;

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por 
cento do total de horas letivas para aprovação.

Sugestão de Sites:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

http://www.diaadia.pr.gov.br/cge/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=53
http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/dwnld/ca_fica_cartilha.pdf

http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/indices/ca_ev_esc_evasao_0.php
http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/
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ENDEREÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 
COORDENAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR

Avenida Água Verde, 2140 – Água Verde
Fone: 340-1659 | 3340-1780 | 3340-1799

CEP: 80240-900 – Curitiba – Paraná
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

www.diaadia.pr.gov.br/cge/

OUVIDORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0800419192

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Criança e do Adolescente
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1251 – Rebouças

Fone: 3250-4701 |3250-4711
CEP: 80230-110 – Curitiba – Paraná

www.crianca.caop.mp.pr.gov.br
http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/indices/ca_ev_esc_evasao_0.php

http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/dwnld/ca_fica_cartilha.pdf

DISQUE DENÚNCIA NACIONAL
Para casos de Violência, Abuso ou Exploração Sexual

praticadas contra crianças e adolescentes
disque 100



33

REFERÊNCIAS

SOTTO MAIOR NETO, O. de S. Introdução: Programa de Fortalecimento das Bases de Apoio 
Familiares e Comunitários nas Escolas - Estatuto da Criança e do Adolescente, Piraquara PR, 2004. 
In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Assessoria de 
Relações Externas e Institucionais. Fica Comigo. Curitiba: SEED – PR/2005. (FICA Comigo / Paraná. 
SEED/SUED)

MISSÃO CRIANÇA. Relatório de atividades 1999 -2001; Mania de Educação. PARANÁ. Secretaria 
de Estado da Educação: Brasília, 2001.


