
INSTRUÇÃO NORMATIVA 011/2020

ORIENTA SOBRE A BUSCA  ATIVA ESCOLAR DURANTE O
PERÍODO DE ATIVIDADES REMOTAS

CONSIDERANDO o Decreto n° 036 de 19 de fevereiro de 2020 o qual institui o Programa de
Busca Ativa Escolar no município de Fraiburgo;

CONSIDERANDO o art. 70-A, inciso VI, do ECA, o qual enfatiza a necessidade de espaços
intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta
focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de
assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente;

CONSIDERANDO as orientações  do  Ministério  Público  de  Santa  Catarina,  por  meio  do
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ);

CONSIDERANDO que  a  Secretaria  de  Educação  conta  com  uma  Equipe  Gestora  do
Programa  APOIA,  a  qual  é  formada  por  1(uma)  Assistente  Social  e  1(uma)  Assistente
Administrativa, as quais serão responsáveis pela articulação intersetorial entre as Secretarias
de Assistência Social, Saúde, Conselho Tutelar, entre outros, buscando estratégias conjuntas
de enfrentamento das demandas identificadas no Programa Busca Ativa Escolar; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento dos casos de estudantes que, durante
o período de suspensão das aulas presenciais, afastaram-se por completo de toda e qualquer
atividade ou contato mantidos pelas instituições de ensino; 

CONSIDERANDO  que  esses  casos  devem ser  objeto  de  preocupação  dos  responsáveis
pelas  entidades  escolares  e  demandam  a  adoção  de  medidas  que  decodifiquem  essas
situações  com  vistas  a  aplacar  os  prejuízos  pedagógicos  e  psicossociais  advindos  do
distanciamento social;

CONSIDERANDO a importância de manter o vínculo do aluno com a escola, mesmo durante
a execução do ensino remoto, a fim de minimizar os prejuízos no desenvolvimento escolar do
aluno e fundamentalmente prevenir a evasão escolar;

CONSIDERANDO a necessidade de identificar crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que
não estão devidamente matriculados, caracterizando estarem “fora da escola”;

CONSIDERANDO a necessidade de identificar as causas de possível inadimplência do aluno
para a realização das atividades escolares e ao mesmo tempo orientar, oferecer informações
e alternativas para as famílias na solução das dificuldades apresentadas;

CONSIDERANDO a necessidade de identificar existência de violações de direitos com vistas
à efetivação da proteção integral da criança ou adolescente;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar a equipe pedagógica da escola no acesso à
comunicação com a família, atualizando canais de possível contato com os responsáveis pelo
aluno;
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CONSIDERANDO  a  necessidade  de  informar  e  orientar  a  equipe  pedagógica  sobre  os
motivos apresentados para a inadimplência, possibilitando a escola reavaliar os métodos e
estratégias no desenvolvimento e acesso ao ensino remoto;

CONSIDERANDO os casos de não localização da família para a execução das atividades
escolares do aluno, por motivo de mudança de residência, cidade ou estado da federação.

RESOLVE:

1°. Suspender o  cadastramento  de  alunos  no  Sistema  APOIA,  durante  a  vigência  das
medidas  emergenciais  adotadas  no  enfrentamento  da  pandemia  da  Covid-19,  conforme
Orientação do Grupo de Apoio à Execução do MPSC n. 18/2020. 

2°. Realizar a Busca Ativa dos responsáveis dos alunos que se encontram inadimplentes na
situação total ou parcial de 50% das disciplinas do currículo escolar, da rede municipal.

3°.  No caso da Educação Infantil  a Busca Ativa Escolar será realizada com o objetivo de
localização da família e atualização dos contatos para manter o vínculo com a escola.

4°. Cabe a unidade escolar  realizar a busca ativa do/da(s)  estudante(s)  para conhecer  a
realidade, atender as necessidades que limitam e/ou impedem o cumprimento das atividades
propostas pela escola.

5°. A Busca Ativa tem início pelo professor, a partir do monitoramento das atividades remotas,
o  qual  deve  manter  os  registros  da  Guia  “OBSERVAÇÕES”  na  Plataforma Educar  Web,
atualizado  e, em  7  (sete)  dias  úteis,  a  contar  da  data  estabelecida  para  devolutiva  de
atividades  remotas,  constatada  a  situação  de  inadimplência  do  aluno,  o  professor
encaminhará para o gestor da unidade escolar.

6°. A  partir  da  demanda  identificada,  a equipe  pedagógica  da  escola,  compreendendo
professor,  coordenação  pedagógica,  gestor  escolar  da  unidade  e  equipe  multidisciplinar,
deverão contactar com a família, verificando as causas, motivando e orientando para solução
das dificuldades apresentadas na realização das atividades escolares.

7°.  Será considerado protocolo para Busca Ativa Escolar na unidade escolar, as questões
relacionadas no ANEXO I desta Instrução Normativa.

8°.  As ações  planejadas  e  executadas  pela  unidade  escolar,  terão  início  a  partir  do
encaminhamento do professor, e, mantendo-se a situação de inadimplência das atividades
remotas, esgotado os recursos da Escola, quanto as estratégias de localizar e mobilizar a
participação do aluno, o gestor da unidade escolar encaminhará o  ANEXO I devidamente
preenchido para os responsáveis pelo Programa Busca Ativa.

9°. As estratégias planejadas pela escola deverão ser monitoradas pelo prazo mínimo de 15
dias, devendo inclusive, contemplar atividades de recuperação paralela referente ao período
de inadimplência de atividades remotas.

10°.  O encaminhamento será realizado por meio de formulário específico  (Anexo I), o qual
deverá  ser  preenchido  com  dados  de  identificação  do  aluno  e  sua  família,  motivos
apresentados para a falta de participação do aluno nas atividades curriculares, situação de
inadimplência do aluno parcial  ou total  e as providências já realizadas pela escola,  à ser
enviado  por  meio  eletrônico  apoia@fraiburgo.sc.gov.br no  caso  de  unidades  escolares
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municipais  e  buscaativa@fraiburgo.sc.gov.br,  no  caso  de  denúncia  de  crianças  ou
adolescentes  de  4  a  17  anos que  não  estão  devidamente  matriculados,  caracterizando
estarem “fora da escola”.

11°. Recebido o encaminhamento da unidade escolar, os responsáveis pelo Programa Busca
Ativa, realizarão a busca, pesquisa ou localização,  para o contato com a família.  Poderão
utilizar-se de contato telefônico, WhatsApp ou, visita  técnica domiciliar,  com o objetivo de
verificar as causas e, orientar quanto ao compromisso na realização e retorno das atividades
remotas  via  Plataforma  Educar  Web  ou  no  modo  impresso,  oferecendo  orientações  e
alternativas para as famílias na solução das dificuldades apresentadas.

12°. Sempre que necessário  os responsáveis pelo Programa Busca Ativa poderão solicitar
auxílio  a  rede  de  proteção,  visando  informar  e  buscar  alternativas  intersetoriais  para  as
demandas identificadas.

13°. Em caso de não localização da família e indícios de mudança de residência para outro
município  ou  estado,  os  responsáveis  pelo Programa  Busca  Ativa  farão tentativas  de
localização destas famílias, por meio de contato com as Secretarias Municipais de Educação
da cidade destino e/ou Conselho Tutelar,  deste ou outro município, para fins de localizar e
consultar a situação de matrícula e auxiliar na transferência escolar do aluno. 

14°.  O  gestor  da  unidade  escolar  realizará  o  planejamento  e  promoverá  campanhas
educativas  de  incentivo  a  comunidade  escolar,  quanto  a  importância  de  manutenção  do
vínculo do estudante e suas famílias com a escola.

15°. Será encaminhado para dar ciência e conduta do Conselho Tutelar, em comum acordo
com a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal  de Educação, situações em que,
apesar  de  sucessivas  estratégias  escolares,  persista  a  situação  de  inadimplência  para  a
realização das atividades escolares.

16°. Os  responsáveis  pelo Programa  Busca  Ativa  na  Secretaria  de  Educação são  os
responsáveis pelo cadastramento da demanda manifesta de Busca Ativa Escolar, inclusive
dos casos retroativos a esta Instrução Normativa, em formulário específico disponibilizado
pelo Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a UNDIME.

Fraiburgo, 09 de julho de 2020.
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ANEXO I
PLANO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FRAIBURGO

BUSCA ATIVA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL  - apoia@fraiburgo.sc.gov.br 
BUSCA ATIVA ALUNOS NÃO MATRICULADOS -  buscaativa@fraiburgo.sc.gov.br 

1 – Unidade Escolar: 

2 – Identificação do Aluno>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NOME DO ALUNO (A):

NÚMERO DA MATRÍCULA: 

ANO ESCOLAR:                                   TURMA:                           TURNO:

DATA DE NASCIMENTO:

NOME DO PAI:                                                                

Local de Trabalho:

NOME DA MÃE:

Local de Trabalho:

TELEFONE (Informar os contatos registrados na matrícula e outros, se possível)

3 - O aluno (a) têm irmãos (ãs) nesta ou em outra escola? Citar o nome dos irmãos, a Escola,
série, turno e outras informações que considerar importante. >>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 – Qual a situação da inadimplência do aluno?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(    ) Total
(    ) Língua Portuguesa      (     ) Matemática  (    ) Geografia     (     ) História    (     ) Língua Inglesa   
(    ) Ensino Religioso/ Filosofia      (    ) Ciências       (     ) Educação Física       (     ) Arte 

5 – Como a escola tem disponibilizado atividades para este aluno?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(     ) Através da Plataforma Educar Web                            (      ) Atividades impressas 
(     ) Semanal                                      (     ) Mensal

6 – Necessidade de realização da busca ativa para os estudantes que não estão entregando 
as atividades propostas pela escola>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6.1 Como a escola realizou a busca ativa? 
(   ) Contato com o(a) próprio(a) estudante
(   ) Contato com a Mãe
(   ) Contato com o Pai
(   ) Contato com Responsável Legal

(   ) Contato com a amigo ou colega da escola
(   ) Contato com vizinho
(   ) Não foi possível contato

Outro:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6.2 Quais foram os meios de contato? (ainda que sem sucesso) 
(   ) telefone
(   ) E-mail
(   ) WhatsApp

(   ) Chamada de vídeo
(   ) Visita domiciliar

Outro:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6.3 Quantas tentativas de contato foram realizadas? 
(   ) Nenhuma
(   ) 1
(   ) 2
(   ) 3

(   ) 4
(   ) 5
(   ) Mais de 5

6.4 Quais os dias das tentativas de contato? 

7 – Motivo identificado por ocasião da realização da busca ativa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7.1 Dificuldades tecnológicas (para os estudantes que estão em regime especial de atividades não
presenciais via Internet) 
(   ) O estudante não sabe utilizar as tecnologias digitais.
(   ) Ausência ou insuficiência de acesso à Internet.
(   ) Ausência ou insuficiência de acesso de equipamentos eletrônicos necessários.
(   ) O equipamento do estudante é compartilhado com o restante da família.
(  ) A família parece ter condições materiais, mas não disponibiliza o equipamento ou Internet ao
estudante.
(  ) Os responsáveis não consideram o regime especial de atividades não presenciais como efetivo
para a formação do estudante.
(   ) O estudante não considera o regime especial de atividades não presenciais como efetivo para
sua formação.
Outro:__________________________________________________________________________

7.2 Dificuldades nas atividades impressas (para os estudantes que estão em regime especial de
atividades não presenciais impressas) 
(  ) Os(as) responsáveis não consideram o regime especial de atividades escolares não presenciais
efetivo para a formação do (a) estudante
(   ) O(a) estudante não considera o regime especial de atividades escolares não presenciais efetivo
para a sua formação.
(   )  Dificuldades  de  acesso  às  atividades  impressas,  pois  os(as)  responsáveis/estudante  não
conseguem buscar o material impresso.
(   ) A escola perdeu o contato com o(a) estudante/a família,  pois este/esta não reside mais no
endereço informado.
(    ) O(a) estudante não mora mais no Município e não realizou transferência.
Outro:
_____________________________________________________________________________

7.3 Dificuldades na aprendizagem (para todos os estudantes,  incluindo estudantes da educação
especial) 
(   ) O(a) estudante apresenta dificuldades relacionadas a aprendizagem que o(a) impede de concluir
as atividades.
(   ) A mediação entre o professor regente/da disciplina e o estudante não está sendo suficiente para
auxiliá-lo(a) na realização das atividades.
(   ) A mediação entre o professor bilingue e o estudante não está sendo suficiente para auxiliá-lo(a)
na realização das atividades.
(   ) A mediação entre o professor intérprete e o estudante não está sendo suficiente para auxiliá-
lo(a) na realização das atividades.
(  ) A mediação entre o segundo professor/professor auxiliar e o estudante não está sendo suficiente
para auxiliá-lo(a) na realização das atividades.
(    ) Inexiste mediação.
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(  ) Os(as) responsáveis pelo estudante não apresentam qualificação para auxiliá-lo(a) na realização
das tarefas.
(    ) Os(as) responsáveis pelo estudante apresentam qualificação para auxiliá-lo(a) na realização
das tarefas, mas não possuem tempo disponível.
Outro:__________________________________________________________________________

7.4 Informações complementares relacionadas a mudanças comportamentais do estudante 
(   ) Chora constantemente.
(   ) Falas/relatos de solidão, de desinteresse em viver.
(   ) Sentimento de tristeza.
(   ) Perda de interesse pelas atividades habituais.
(   ) Irritabilidade.
(   ) Agressividade.
(   ) Ansiedade.
(   ) Mudança no apetite.
(   ) Alteração no sono.
(   ) Aversão social.
(   ) Presença de machucados no corpo, como, por exemplo, cortes nos braços.
(   ) Sente falta do convívio do ambiente escolar.
(   ) Relatou situação de violência.
Outro: _________________________________________________________________________

7.5 Informações complementares relacionadas a saúde do(a) estudante ou outras vulnerabilidades 
(   ) Gestante.
(   ) COVID-19.
(   ) Hospitalizado.
(   ) Em tratamento médico.
(   ) Faz parte do grupo de risco.
(   ) Está trabalhando.
(   ) Situação de violência confirmada.
(   ) Situação de doença de familiares.
Outro:__________________________________________________________________________

8 – Estudante especial >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Preencha esta seção caso o estudante seja público da educação especial

8.1 O aluno (a) é público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva?

(     ) SIM                                                    (      ) NÃO

Em caso afirmativo, descreva. 

8.2  –  EM  CASO  AFIRMATIVO:  Conforme  o  Plano  de  Atendimento  Emergencial  a  escola  tem
disponibilizado atividade adaptada para este aluno(a)?

(     ) SIM                                                (      ) NÃO    
              

8.3 O estudante recebeu atividades com adaptações curriculares de que forma? 
(   ) Recebeu on-line
(    ) Recebeu via telefone
(    ) recebeu impressas

(    ) Recebeu presencialmente
(    ) Não recebeu
(   ) Não se aplica
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8.4 Caso resposta anterior tenha sido "não recebeu" ou "não se aplica", qual justificativa? 

8.5 O estudante recebeu suporte dos Serviços Especializados em Educação Especial? 
(    ) A.E.E.
(    ) Auxiliar Educacional 

(   ) Intérprete de LIBRAS
(   ) Professor bilíngue

Outro: _________________________________________________________________________

9 –  Quais os procedimentos realizados pela escola? (encaminhamentos de curto, médio e
longo prazos). 

Responsável pelas Informações: 

Fraiburgo, _____/_____/2020.
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