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ESTUDO DE CASO 1
O professor de Inglês, do 7ºA da escola XXX, percebeu após cinco aulas conse-

cutivas que o estudante João não estava comparecendo às aulas. Ele fez os devidos enca-
minhamentos, informando à Equipe Pedagógica sobre as faltas do referido estudante. A 
pedagoga fez uma pesquisa e percebeu que este vem faltando há quase três semanas, ou 
seja, quase quinze dias. Sabendo que a turma tem duas aulas semanais de Inglês e que o 
Programa de Combate ao Abandono Escolar prevê a busca do estudante a partir da 5ª falta/
dia consecutivo ou 7ª falta/dia alternado, que estratégias o(s) professor(es) pode(m) criar 
junto à Equipe Pedagógica para que o(s) caso(s) de infrequência não seja(m) informado(s) 
tão tardiamente?

Na sua escola: Quais são as estratégias de comunicação e articulação 
acordadas entre a equipe pedagógica e os professores no sentido 

de garantir brevemente o retorno dos(as) estudantes em situação de 
infrequência, evitando assim que ocorra o abandono escolar e a reprovação 

por falta?
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ESTUDO DE CASO 2
Após a terceira semana de faltas consecutivas, a equipe pedagógica do Colégio YYY 

tentou entrar duas vezes em contato com o responsável pela estudante Amanda através de 
telefone, porém sem sucesso. Duas semanas depois, o caso foi encaminhado ao Conselho 
Tutelar. A estudante retornou à escola após quase dois meses consecutivos de infrequência, 
o que resultou numa reprovação por falta. Entendendo que, entre as diversas atribuições 
da escola, o problema do abandono escolar deve ser uma das suas principais preocupações, 
que estratégias a equipe pedagógica e a direção poderiam ter utilizado na tentativa de que 
o problema não resultasse numa reprovação? 

Na sua escola: Quais são as estratégias utilizadas pela equipe 
pedagógica e direção para realizar a busca ativa dos(as) estudantes 

em situação de infrequência? Somente a equipe pedagógica é a 
responsável por entrar em contato com os responsáveis ou o gestor 

designa que outros funcionários da escola também possam ficar 
responsáveis pela busca ativa?
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ESTUDO DE CASO 3
 O estudante Pedro, do 2ºB do colégio ZZZ, vem apresentando mudanças no seu 
comportamento, está mais distraído e já não mostra tanto interesse pelas aulas. A professora 
de Matemática percebe que ele está diferente, comenta com seus colegas, porém o fato não 
é investigado. Tal problema pode se tornar um caso de abandono escolar? O que pode ser 
feito para evitar que isso aconteça? 

Na sua escola: Que ações os educadores (professores, agentes 
educacionais, pedagogos e direção) podem fazer no sentido de 

prevenir potenciais casos de abandono escolar? Como identificá-
los? Quando e como intervir? Quais fatores intraescolares podem 

provocar o desinteresse nos(as) estudantes?


