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RESOLUÇÃO CME Nº 09/2022

Dispõe sobre as normas excepcionais para a busca ativa de alunos

matriculados na Rede Municipal de Ensino de Capivari do Sul.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPIVARI DO SUL, no uso de suas atribuições

legais, conferidas através da Lei Municipal nº 25 de 1997 e reorganizado pela Lei nº1027 de 2017,

estabelece que:

Considerando que a exclusão e o abandono escolar afetam a vida de centenas de crianças e adolescentes

e que conhecer esses fenômenos é fundamental para enfrentá-los, enquanto mantenedora educacional,

temos a responsabilidade em orientar nesses momentos no intuito de promover possibilidades para a

melhor mediação com a comunidade escolar, atentando-se para suas especificidades;

Considerando o que estabelece Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas

alterações;

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990;

Considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira–LDB, de 1996 e suas

alterações;

Considerando que a Busca Ativa Escolar é uma estratégia composta por uma metodologia social e uma

ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios.

Considerando que ela foi desenvolvida pela UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação (Undime) e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de

Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems);

Considerando as inúmeras situações previsíveis ou não que geram cenários de afastamento, abandono e

evasão escolar observada a necessária conciliação entre o direito à educação de qualidade e o

asseguramento do direito à saúde, e visando à preservação da prioridade absoluta dos direitos de crianças

e adolescentes, nos seguintes termos:

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&amp%3Bamp%3BHighlight=1%2Cconstitui%C3%A7%C3%A3o&amp%3Bamp%3BAutoFramed


RESOLVE:

Art. 1° - Que sejam envidados esforços conjuntos entre a política de Educação e as demais políticas

sociais, em especial, Saúde e Assistência Social, e os órgãos de defesa e proteção de crianças e

adolescentes, para o retorno imediato à escola de todos aqueles que estão infrequentes ou não

matriculados, fazendo uso da metodologia social da busca ativa escolar e da FICAI ( Ficha de

Comunicação de Aluno Infrequente), no que couber.

Art. 2° - Faz-se necessário o registro do acompanhamento e os instrumentos utilizados para a busca ativa

realizada pela Escola dos alunos que não estão participando das atividades presenciais propostas pelas

escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como não dando retorno das atividades remotas se estas forem

recomendadas para casos específicos.

§ 1° - Após constatar a ausência de 03 dias consecutivos ou 07 dias alternados, sem justificativa na

participação das atividades presenciais ou não encaminhamento das atividades remotas, a Escola deve

iniciar o processo da busca ativa e realizar todos os registros necessários da busca individual do aluno

conforme a Ficha-Anexo I.

§2°- A ficha deverá constar detalhadamente a quantidade de tentativas, as datas da busca, os responsáveis

contratados, os acordos estabelecidos e os instrumentos que a equipe estabeleceu para entrar em contato

com a família.

§3º Esgotadas as tentativas da instituição em contatar a família da criança/estudante que não comparecer

nas atividades presenciais ou aquelas com atestado médico que não apresentam as atividades pedagógicas

não presenciais propostas, a equipe gestora da Escola comunicará à Equipe Técnica da Secretaria

Municipal de Educação através do Relatório de Busca Ativa, para que assim, nos casos específicos

intensifique a busca e caso necessário encaminhe ao Conselho Tutelar para que atue e aplique as Medidas

de Proteção cabíveis, a fim de garantir a frequência do aluno ao meio escolar, conforme legislação

nacional.

§ 4º - O Relatório de Busca Ativa deverá ser digitado, assinado e escaneado com todas as informações

necessárias e encaminhado via e-mail a Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Conselho

Municipal de Educação.

§ 5º - Cabe a Escola também organizar dados de controle, através de ficha de acompanhamento no que

diz respeito às informações correspondentes às turmas no retorno das atividades presenciais e as ações a

serem tomadas no caso do não retorno, conforme a Ficha-Anexo II.

Art. 2º - Essa Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado por unanimidade,

pelo Plenário, em sessão de 10 de junho de 2022.
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ANEXO I – FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CAPIVARI DO SUL

FICHA DE ACOMPANHAMENTO - BUSCA ATIVA NO RETORNO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS

ESCOLA:

ALUNO:

TURMA: PERÍODO DE / / à / /

DESCREVER AS AÇÕES REALIZADAS PARA A BUSCA ATIVA

Especificar a pessoa contatada, datas, quantidades de tentativas, meios utilizados
(ligação,WhatsApp...), encaminhamentos... Detalhamento de acordos estabelecidos. Relatos
breves de situações de histórico de vulnerabilidade, abuso, maus tratos, entre outros.

Assinatura do diretor:



ANEXO II – DADOS DA TURMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CAPIVARI DO SUL

FICHA DE ACOMPANHAMENTO - BUSCA ATIVA NO RETORNO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

ESCOLA:

PERÍODO DE / / à / /

Turma Total de alunos na
Busca ativa

Total de alunos que
retornaram

Total de alunos que
não retornaram

AÇÕES A SEREM TOMADAS EM CASO DO NÃO RETORNO:

Assinatura do diretor:


