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ANEXO 1
COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR: 
UM DEVER (E UM DESAFIO) DE TODOS

ANEXO I
Combate ao abandono escolar: um dever (e um 
desafio) de todos

O abandono escolar é um tema que deve preocupar toda a sociedade. Garantir a 
permanência e o sucesso dos(as) estudantes na escola é garantir uma sociedade mais de-
senvolvida. À medida que o nível de escolaridade aumenta, maiores são as condições de o 
cidadão superar situações de subemprego, desemprego e pobreza, e da sociedade diminuir 
índices de desigualdade e violência.

Por isso, o combate ao abandono escolar é um dever de todos - família, sociedade 
e Estado – uma vez que é necessário, segundo o artigo 227 da Constituição Federal, asse-
gurar às crianças e adolescentes o direito à educação, “além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência”. Neste contexto entende-se negligência: o não acompanhamento da 
frequência escolar, bem como protelar ações/ medidas que promovam o retorno do(a) es-
tudante ao ambiente escolar.

Prevenir e combater o abandono também é um desafio, uma vez que fatores inter-
nos e externos à escola motivam a infrequência. O desinteresse dos estudantes pelo estudo 
pode decorrer de alguns fatores internos, como por exemplo, a falta de unidade entre os 
profissionais da educação, a fragilidade da formação inicial, a expectativa por metodolo-
gias diversificadas, a ausência seguida de professores, entre outros. Por outro lado, o desin-
teresse pode estar associado a fatores externos, como, por exemplo, a violência no entorno 
da escola, a gravidez na adolescência, o ingresso no mundo do trabalho formal e informal, 
a violência doméstica, a drogadição, as doenças físicas e psicológicas não tratadas, a au-
sência de condições socioeconômicas, a desigualdade social, enfim situações que fogem ao 
controle da escola, porém desaguam nela.

Verifica-se que, mais do que a universalidade de acesso à educação, 
é direito fundamental das crianças e adolescentes a permanência na 
escola. Infere-se a necessidade de amplas condições que possibilitem 
a manutenção das crianças nas escolas, que se revela uma das 
maiores dificuldades do sistema educacional, visto que são inúmeros 
e complexos os fatores que afetam a continuidade das crianças e 
adolescentes na escola.” (PARANÁ, 2013a, p. 96)
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O combate ao abandono escolar começa na prevenção, identificando e enfrentando, 
sempre que possível, as causas do abandono antes que ele aconteça. O absenteísmo é uma 
delas. De acordo com Vasconcelos e Mattos (apud Faro, 2007) o absenteísmo escolar, 

constitui por si um problema individual grave na medida em que representa 
um entrave ao sucesso educativo de cada aluno. Pode conduzir mais tarde a 
situações de abandono escolar e a situações de delinquência e exclusão social 
levando o problema para a esfera da questão social. [...] O absenteísmo escolar, 
[é] entendido como a falta injustificada de comparecimento às aulas por parte 
de um aluno (REID, 1981). [...] quando estas faltas de assistência se sucedem 
de forma reiterada ou se prolongam no tempo, o ritmo de aprendizagem do 
aluno é afetado e, inevitavelmente, começam a surgir problemas de insucesso 
escolar que, se não forem solucionados rapidamente, podem conduzir a 
situações de abandono. (VASCONCELOS; MATTOS, apud Faro, 2007)

Entendendo a escola como o espaço onde o(a) estudante está diretamente vinculado 
no seu cotidiano, é importante que ela tome todas as iniciativas que lhe cabe, objetivando o 
combate ao abandono escolar. Iniciativas como a conscientização do(a) estudante quanto à 
importância da educação, diálogo frequente com pais e/ou responsáveis, encaminhamento 
aos órgãos competentes dos casos de infrequência que a instituição não consegue resolver, 
são algumas ações que visam à permanência ou ao retorno da criança ou adolescente ao 
ambiente escolar.

A escola, portanto, é uma instituição fundamental que atua na complementação 
do desenvolvimento pessoal e integral das crianças e dos adolescentes, 
proporcionando não só a aquisição de conhecimentos científicos, mas também 
a formação social, moral e cidadã, viabilizando a expressão e realização de 
todas as suas potencialidades humanas. (PARANÁ, 2013a, p. 96)

Toda a comunidade escolar tem o dever de assegurar a permanência dos seus estu-
dantes na escola, esta deve ser sua preocupação primordial.  Qualquer problema de ordem 
emocional, social e econômica pode se tornar a causa de um caso de abandono escolar. 
Identificada uma situação, é dever da escola traçar estratégias na tentativa de evitar que um 
estudante fique fora dela e por consequência, muitas vezes à margem da sociedade.
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 Constatado um caso de infrequência, é preciso seguir as orientações do Caderno do 
Programa de Combate ao Abandono Escolar, documento que define as ações a serem rea-
lizadas por cada segmento da escola, bem como da necessidade de representação da escola 
na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. 

O Programa de Combate ao Abandono Escolar é hoje o documento que norteia as 
ações para garantir o retorno do(a) estudante que se encontra afastado(a) do ambiente 
escolar. Este documento foi elaborado pela Secretaria da Educação, com o apoio do 
Ministério Público do Paraná e da Associação dos Conselhos Tutelares, “visando assegurar 
a permanência e o sucesso da aprendizagem dos (as) estudantes matriculados (as) nas 
escolas públicas do Paraná” (PARANÁ, 2013b, p. 3) 

Esse documento salienta 
“o importante papel da escola, pois o(a) estudante está diretamente vinculado 
a ela em seu dia a dia. É necessário, antes de mais nada, que a escola tome 
todas as iniciativas que lhe cabem, visando a permanência do(a) estudante 
no sistema educacional, conscientizando-o(a) da importância da educação 
em sua vida e para seu futuro, mantendo contato frequente e direto com os 
pais ou responsáveis, enfatizando a responsabilidade destes na educação e na 
formação dos(as) filhos(as).” (PARANÁ, 2013b, p. 4)

Orienta também que 
“esgotadas as possibilidades internas de reinserção do(a) estudante infrequente, 
a escola deve acionar diretamente a Rede de Proteção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, da qual também é integrante, para que outras ações destinadas 
a promover o retorno do(a) estudante à escola sejam desencadeadas, a partir 
da análise das peculiaridades de cada caso.” (PARANÁ, 2013b, p. 4)

 A Rede de Proteção, articulada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, “pressupõe a ação integrada, intersetorial e articulada de várias instituições 
da área social para prevenir e intervir diante das várias situações de violação dos direitos 
de crianças e adolescentes” (PARANÁ, 2013b, p. 5). São integrantes da Rede de Proteção as 
escolas, o Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Ministério Público, entre outros. 
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Muitos são os motivos que levam um (a) estudante à infrequência. Dentre eles pode-se 
destacar: 

•	 Ato infracional;
•	 Ausência de materiais escolares/uniforme; 
•	 Casamento/União estável;
•	 Conflitos familiares;
•	 Desinteresse e desmotivação pelos estudos;
•	 Exploração do trabalho infanto-juvenil; 
•	 Exploração ou violência sexual; 
•	 Falta de acompanhamento pedagógico;
•	 Gravidez na adolescência;
•	 Indisciplina;
•	 Necessidade de trabalho para complementar a renda familiar; 
•	 Negligência dos pais ou responsáveis;
•	 Fatos que impeçam o deslocamento do(a) estudante à escola, entre eles a falta 

de transporte escolar;
•	 Repetência; 
•	 Uso e tráfico de drogas; 
•	 Violência física e emocional; 
•	 Dentre outros fatores.

Após a análise das Planilhas do Combate ao Abandono Escolar do 1º semestre, bem 
como do Relatório de Abandono Escolar do SERP, concluiu-se que dentre os motivos listados 
pelas escolas, destaca-se o desinteresse e a desmotivação pelos estudos. O desinteresse foi 
apontado como um dos motivos que levaram os(as) estudantes à situação de abandono 
escolar em 68% dos casos registrados no 1º semestre de 2017.

ABANDONO OU EVASÃO?
O abandono escolar ocorre quando o(a) estudante deixa de frequentar 

a escola no ano letivo em que está matriculado(a). A evasão escolar 
diz respeito à situação do(a) estudante que abandonou ou reprovou em 

determinado ano letivo e não efetuou a matrícula no ano seguinte.
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Conforme já exposto, o desinteresse escolar é motivado por fatores intra e 
extraescolares. Ressalta-se que os fatores extraescolares interferem no processo de 
ensino-aprendizagem, mas a escola não possui meios para resolvê-los, estando limitada 
aos encaminhamentos externos.

Para os fatores intraescolares, a instituição tem meios de resolução, uma vez que estão 
diretamente ligados ao trabalho pedagógico, dentro de sua zona de autonomia relativa. 
Entre eles destacam-se: metodologias tradicionais e pouco motivadoras; dificuldades na 
gestão de sala de aula, ligadas às relações ligadas as relações interpessoais e da organização 
da coletividade; fragilidade no domínio do objeto de estudo da disciplina e dos conteúdos; 
Plano de Trabalho Docente desconexo da realidade e entre as disciplinas do currículo; 
ausência do planejamento para as aulas diárias; indisciplina; relacionamento professor-
estudante permeado por relações de poder e estudante-estudante por meio da prática de 
bullying; pouco uso das tecnologias; comunicação truncada entre professores e equipe 
pedagógica no trato do absenteísmo; e desorganização do trabalho pedagógico. 
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É importante observar que há fatores intra e extraescolares que levam ao desinteresse, 
compreendido, muitas vezes, como o motivo pelo qual o(a) estudante deixa de frequentar 
a escola. Na realidade, ele é uma consequência de vários problemas, os quais levam 
alguns(algumas) estudantes à desmotivação pelos estudos, ou seja, o desinteresse não é o 
motivo do abandono, e sim decorrente de diversos fatores.

Como pode-se observar na imagem acima, o desinteresse, o fracasso e o abandono 
escolar estão intimamente relacionados. As causas do desinteresse pelos estudos por parte 
dos estudantes são muitas, porém as principais delas são decorrentes da falta de conexão 
entre os conteúdos escolares e o meio em que vivem; do fato do(a) estudante não se perceber 
sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem; e da falta de percepção da educação 
como um direito e não como dever. 

Quando a lei [ECA] fala em igualdade de condições para o acesso e permanência, 
está também implícita a necessidade de uma “adaptação” da metodologia de 
ensino aos novos tempos, de modo que a educação atenda às “necessidades 
pedagógicas” específicas do alunado. (DIGIÁCOMO E DIGIÁCOMO, 2013, 
p. 70)
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Como pode haver ensino e aprendizagem quando a professora e os alunos não 
são capazes de discernir e compartilhar um significado para os acontecimentos 
da sala de aula? E aqui, é evidente, os desacertos adquirem uma dimensão 
patética. Pouco a pouco o desinteresse toma conta das crianças e se alia à visão 
negativa e preconceituosa a respeito de suas capacidades intelectuais e das 
qualidades morais de suas famílias. (PATTO, 1996, p. XI)

Considerando as causas apontadas e entendendo que a motivação e a relação entre 
os conteúdos e o mundo em que se vive são fundamentais, é preciso pensar em práticas 
pedagógicas que propiciem o diálogo entre educadores e estudantes, pensando nestes 
como sujeitos mais ativos do processo de ensino-aprendizagem e que promovam a 
interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento, atendendo também aos 
desafios educacionais contemporâneos.

Quais são as ações que competem à escola no combate ao abandono escolar?

	O professor comunica imediatamente à equipe pedagógica a ausência injustificada do(a) 
estudante por 05 (cinco) faltas e/ou dias consecutivos, ou 07 (sete) faltas e/ou dias alter-
nados no período de até dois meses (60 dias);

	Caso o aluno não retorne, a equipe pedagógica deve, em no máximo 07 (sete) dias in-
vestigar, junto aos pais ou responsáveis legais, bem como fazer um levantamento sobre 
as possíveis causas da infrequência do(a) estudante. Para isso, pode se basear no ques-
tionário disponível nas páginas 9 e 10 do Caderno.

	 A equipe pedagógica deve adotar procedimentos junto à Direção que possibilitem o 
retorno imediato do(a) estudante à escola através da busca ativa. Define-se como busca 
ativa, a mobilização dos profissionais da educação, inclusive das instâncias colegiadas, 
para detectar onde o estudante faltoso está e por que tem se ausentado da escola. Esta 

Se o estudante faltar 07 dias alternados num prazo menor de 60 dias, 
o professor e o pedagogo não devem esperar completar este prazo para 

dar os devidos encaminhamentos.
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busca pode ser feita por meio de contato via telefone fixo ou móvel, e-mail, mensagem 
de texto, convocação por escrito via correio (carta registrada) e/ou comunidade (recados 
em sala, bilhetes), reunião extraordinária com a família e, se possível, visita domiciliar. 

Toda tentativa de busca ativa realizada deve ser preenchida pela Equipe Pedagógica e/
ou Direção no Formulário de Notificação Obrigatória de Estudante Ausente (anexo III do 
Caderno), mesmo que não tenha surtido efeito.

Todos os encaminhamentos realizados devem ser registrados em ata e conter infor-
mações como: dia e horário, com quem e o que foi acordado, quais foram os resultados 
obtidos, etc. Para a reunião extraordinária, sugere-se utilizar o Formulário de Registro da 
Reunião com os Pais ou Responsáveis do(a) Estudante Ausente (anexo II do Caderno) e 
o Roteiro para Orientar a Reunião com os Pais ou Responsáveis (página 11 do Caderno).

Caso os pais ou responsáveis não compareçam ou o(a) estudante não retorne à escola  
após a reunião, deve-se realizar a busca ativa através de visita domiciliar.  

	Cabe ao diretor, junto ao colegiado, definir quem fará essa visita, podendo ser realizada 
por qualquer integrante ou grupo da comunidade escolar de sua Instituição, num prazo 
máximo de 07 (sete) dias. 

“Quando da impossibilidade da realização da reunião domiciliar, se faz necessário o re-
gistro da justificativa no Formulário de Notificação Obrigatória de Estudante Ausente”. 
(PARANÁ, 2013b, p. 10)

Permanecendo a situação de faltas injustificadas e na impossibilidade de visita domi-
ciliar, a escola deverá acionar a Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente.

	Cabe a um(a) pedagogo(a) da escola participar da reunião da Rede de Proteção à 
Criança e ao Adolescente mensalmente. Quando a instituição tiver casos de abandono, 
após a escola ter realizado todas as ações que lhe cabem, o(a) Pedagogo(a) deverá 
oficializá-lo nesta reunião, explanando os encaminhamentos já feitos e entregando 
uma cópia do Formulário de Notificação Obrigatória de Estudante Ausente (anexo 
III do Caderno) e do Formulário de Medidas Tomadas pelo Estabelecimento Escolar 
(anexo IV do Caderno), ambos devidamente preenchidos. De posse do Formulário de 
Encaminhamento à Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente (anexo V do 
Caderno), já preenchido com os dados da escola e de identificação do(a) estudante, 
o(a) pedagogo(a) deve entregá-lo ao representante do equipamento/segmento que ficou 
responsável pelo contato com a família do(a) estudante.  
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	Cabe ao Representante da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, de posse do 
Formulário de Encaminhamento à Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente 
(anexo V do Caderno), dar prosseguimento aos encaminhamentos necessários, regis-
trando os resultados obtidos e informando à escola por meio de ofício.

	Persistindo o abandono escolar após o recebimento do ofício ou caso não obtenha res-
posta da Rede de Proteção, a escola deverá acionar o Conselho Tutelar, encaminhando 
ofício, cópia dos Formulários de Notificação, de Medidas e de Encaminhamento (anexos 
III, IV e V do Caderno) devidamente preenchidos e cópia do Formulário de Medidas 
Aplicadas pelo Conselho Tutelar (anexo IV do Caderno) em branco.

	Cabe ao Conselho Tutelar, ao receber esses documentos, aplicar as medidas de proteção 
pertinentes à criança ou ao adolescente e a seus pais/responsável, efetuando os conta-
tos e encaminhamentos devidos aos órgãos competentes, preencher o Formulário de 
Medidas Aplicadas pelo Conselho Tutelar (anexo IV do Caderno) e devolvê-lo à escola, 
comunicando-a oficialmente sobre as medidas tomadas para o combate do abandono 
escolar”. (PARANÁ, 2013b, p. 13)

	Caso as medidas realizadas pelo Conselho Tutelar não surtam efeito, caberá a este co-
municar ao Ministério Público, o qual tomará as devidas providências legais para a ga-
rantia de direitos e responsabilização dos pais/responsáveis por eventual prática da in-
fração administrativa prevista no Art. 249, da Lei nº 8.069/90 e do crime de abandono 
intelectual previsto no Art. 246, do Código Penal.

Observações importantes:

A qualquer tempo, assim que o(a) estudante retornar à escola, a equipe pedagógica 
deverá arquivar o(s) Formulário(s), com as providências adotadas pela Rede de Proteção, 
Conselho Tutelar e/ou Ministério Público.

A equipe pedagógica deve propor ações para reinserir o estudante que estava ausente 
ao ambiente escolar, orientando os(as) professores(as) sobre a importância do acolhimento 
e do direito à reposição dos conteúdos e avaliações perdidos. 
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O(a) estudante será submetido a uma avaliação pedagógica destinada a detectar 
possíveis deficiências de aprendizagem e/ou perda dos conteúdos ministrados durante sua 
ausência, com o subsequente planejamento de atividades em regime de contraturno ou 
estudo dirigido, destinadas a assegurar o bom aproveitamento escolar.

Os(as) professores(as) deverão oportunizar ao(à) estudante os conteúdos, as 
orientações e os momentos avaliativos necessários para que venha superar as defasagens 
no processo de ensino-aprendizagem.

Professores, Equipe Pedagógica e Direção proporcionarão ao(a) estudante um 
ambiente receptivo e acolhedor, contando com ações pedagógicas de adaptação curricular, 
quando verificada necessidade.

O fato de o(a) estudante não ter condições de progredir de série em virtude do núme-
ro de faltas registradas não impede sua reinserção escolar, devendo receber as orientações 
e o suporte devidos para futura readequação idade-ano, a partir de um plano especial de 
estudos voltado à aceleração da aprendizagem com aproveitamento. 

Nos municípios em que a Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente não 
estiver articulada e, em caso de extrema necessidade, o diretor entrará em contato com Nú-
cleo Regional de Educação ao qual a escola está jurisdicionada, para que o mesmo oriente 
as providências cabíveis.

Periodicamente, as escolas farão à síntese de seu trabalho de Combate ao Abandono 
Escolar e enviarão ao NRE e este, deverá encaminhar as informações à SEED.

Esse acompanhamento era realizado por meio da Planilha FICA, hoje denominada 
Planilha de Combate ao Abandono Escolar. Algumas escolas fazem parte de um projeto 
piloto de implantação do SERP, o qual substituirá as Planilhas a partir de 2018. 

Você conhece o SERP?

O Sistema Educacional da Rede de Proteção (SERP) é a ferramenta on-line que objetiva 
simplificar o trabalho do(a) pedagogo(a) e do(a) diretor(a) no combate ao abandono 
escolar. Ele substitui o preenchimento manual dos anexos disponíveis no Caderno do 

Programa de Combate ao Abandono Escolar, facilita e agiliza a comunicação entre os di-
ferentes segmentos da Rede de Proteção, se esta estiver bem articulada, possibilitando o 

retorno do(a) estudante mais rapidamente.
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