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Resumo – Nessa pesquisa, buscou-se compreender de que forma a busca ativa pode diminuir o 

abandono e a evasão escolar durante a pandemia da COVID-19 nas escolas da rede pública de 

Bagé-RS. Além disso, também procurou-se evidenciar quais técnicas de busca ativa foram mais 

eficazes, qual percentual médio de alunos ainda não retomaram o vínculo com a escola e 

reconhecer quais os principais motivos que levaram os alunos a abandonarem o vínculo com à 

escola. A metodologia empregada foi qualiquantitativa e a coleta dos dados deu-se por meio de 

questionário online, da Plataforma Google Forms (composto por 10 questões, sendo 4 fechadas 

e 6 abertas). O referido questionário foi enviado por email para 63 escolas públicas estaduais e 

municipais, das quais 16 responderam. Concluiu-se que os métodos de busca ativa são efetivos 

para minimizar o abandono e a evasão escolar visto que tem altos índices de resposta. 

Constatou-se que, em média, 40% dos alunos voltaram a realizar as atividades escolares à 

distância após ações de busca ativa. Até o término do período de coleta deste estudo, que não 

coincidiu com o término do ano letivo, em média 29% dos alunos ainda não haviam retomado 

o vínculo escolar. Além disso, os métodos mais efetivos da busca ativa, conforme os 

questionados, foram: ligações e/ou mensagens instantâneas bem como visitas domiciliares. 

Apurou-se, ainda, que as maiores causas de não realização das atividades são: o desinteresse 

pela escola bem como gravidez na adolescência/ violência sexual.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde março de 2020 vivencia-se uma situação atípica: a pandemia da COVID-19. 
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Como resultado do avanço do novo coronavírus, as escolas foram fechadas visando prevenir 

a propagação em larga escala do mesmo. O que era para ser uma situação transitória perdurou 

por todo ano letivo e ainda continua gerando incertezas neste novo ano.  

Mesmo que já existam vacinas, ainda não estão disponíveis para a maior parte da 

população. Além disso, a maioria das escolas públicas já tem dificuldades estruturais pré-

existentes que dificultam o atendimento dos protocolos sanitários necessarios para a volta as 

aulas. Decorrente de toda essa situação, acentuou-se o índice de alunos que perderam o vínculo 

com a escola e, consequentemente, a responsabilidade das instituições de ensino em resgatar 

os mesmos para o âmbito escolar. 

 Sobre a pandemia e seus reflexos na sociedade, Boaventura de Sousa Santos (2020) 

pontua “qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos sociais do 

que para outros (p. 15)”. Com base nessa afirmação, pode-se refletir que para as famílias de 

baixa renda todo esse período de isolamento social é mais devastador e tem consequências 

diretas para a garantia de acesso e permanência dos filhos na escola.  Além disso, o autor 

também destaca que: 

 

Uma pandemia desta dimensão provoca justificadamente comoção mundial. Apesar 

de se justificar a dramatização, é bom ter sempre presente as sombras que a 

visibilidade vai criando. (...) E as zonas de invisibilidade poderão multiplicar-se em 

muitas outras regiões do mundo, e talvez mesmo aqui, bem perto de cada um de nós. 

Talvez baste abrir a janela. (SANTOS, 2020, p. 8-9) 

 

Pode-se dizer que em uma dessas “zonas de invisibilidade” se encontram aqueles 

alunos que perderam o vínculo com a escola e cabe a comunidade escolar traçar caminhos para 

trazê-los de volta ao convívio escolar, mesmo que remoto.  

O Artigo 205, da Constituição Federal de 1988, afirma que “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, (...) (BRASIL, 2020, p. 109, grifo 

nosso).” Já o parágrafo terceiro, do Artigo 208, ainda destaca que “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. (BRASIL, 2020, p. 110)”. A partir dos trechos 

expostos, demonstra-se que existe a prerrogativa legal de que o Poder Público, a família e a 

sociedade em geral devem unir esforços para garantir o direito à educação de todas crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos.  

Tendo em vista os aspectos apresentados, as escolas precisaram se adequar ao ensino 

remoto ao mesmo tempo em que se intensificou a busca ativa pelos estudantes que não estão 
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realizando as atividades remotas. A busca ativa são as ações da comunidade escolar, 

especialmente equipe de gestão, visando o retorno dos alunos ao vínculo escolar. São exemplos 

de busca ativa: mensagens via rede social e aplicativos de mensagens instantâneas, ligações 

para os responsáveis, visitas domiciliares, dentre outras. Segundo matéria do site Colabora 

Educação:  

Em um sentido mais amplo, busca ativa significa identificar, registrar e controlar o 

acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de 

evasão. Um esforço que envolve gestores e toda a comunidade escolar para recuperar 

o interesse de estudantes por sua própria educação. (SITE COLABORA 

EDUCAÇÃO, 2020) 

 

O interesse pelo tema proposto, surgiu durante o estágio supervisionado de Orientação 

escolar, do curso de pós-graduação em gestão em educação: Supervisão e Orientação escolar, 

desenvolvido pela UERGS Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Unidade universitária 

em Bagé. 

Nessa pesquisa, procurou-se compreender de que forma a busca ativa pode diminuir o 

abandono e a evasão escolar durante a pandemia da COVID-19 nas escolas da rede pública de 

Bagé-RS. Além disso, também procurou-se evidenciar quais técnicas de busca ativa foram mais 

eficazes, qual percentual médio de alunos ainda não retomaram o vínculo com a escola e 

reconhecer quais os principais motivos que levaram os alunos a abandonarem o vínculo com à 

escola. Esses dados foram coletados através de formulário eletrônico enviado por correio 

eletrônico (email) para 63 escolas da rede estadual e municipal (de ensino fundamental e 

médio). 

Na primeira seção, abordam-se os referenciais teóricos que embasam este trabalho. Na 

sequência, a metodologia utilizada e a análise dos dados coletados. Finaliza-se com as 

considerações finais e as referências bibliográficas. 

 

 

ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR: REALIDADE LOCAL E LEGISLAÇÃO 

SOBRE O TEMA 

 

Segundo o site “Fora da escola não pode!”, do UNICEF, atualmente 2.396 crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola em Bagé-RS. Abaixo se destaca um quadro 

com o perfil desses alunos: 

 

Perfis das crianças fora da escola (4 a 17 anos) 

Sexo  
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Masculino: 50.4% Feminino: 49.6% 

Cor / raça  

Brancos: 72.4% Negros: 27.6% 

Localização  

Rural: 24.4% Urbana: 75.6% 

Nível de instrução dos responsáveis 

Sem instrução e fundamental incompleto: 50.0% 

Fundamental completo e médio incompleto: 26.8% 

Médio completo ou superior: 23.2% 

Renda média domiciliary 

Até 1/2 salário mínimo: 51.9% 

De 1/2 a 1 salário mínimo: 27.0% 

Mais de 1 salário mínimo: 20.7% 

Fonte: http://foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/RS/4301602-Bag%C3%A9 

 

A partir desse quadro, pode-se perceber que a maioria dos alunos provém de famílias de 

baixa renda e subescolarizadas, vivendo, predominantemente, no perímetro urbano. Ao longo 

de anos letivos normais, já se observam casos de infrequência nas escolas que, via de regra, 

acabam sendo notificados ao Conselho Tutelar. O ano letivo de 2020 tem a particularidade da 

pandemia da COVID-19 e, em decorrência da mesma, as aulas estão acontecendo de forma 

remota e muitos alunos acabaram perdendo o vínculo com a escola. Sendo assim, as escolas 

precisaram praticar efetivamente a busca ativa conforme dispõe a estratégia 2.5, vinculada a 

meta 2 do Plano Nacional de Educação: “promover a busca ativa de crianças e adolescentes 

fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude (BRASIL, 2014, p. 20).” 

Tanto a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) quanto o Estatuto da criança e do adolescente 

(ECA) reforçam o que está expresso na Constituição Federal: que toda criança e adolescente 

tem direito à educação, sendo que este deve ser garantido pelo Estado, pela família e pela 

sociedade em geral. Além disso, nessas duas leis também é citado que os estabelecimentos de 

ensino devem zelar pela frequência do aluno. Dessa forma, nesse período da Pandemia, as 

equipes de gestão escolar necessitam lançar mão de todos meios possíveis para reaver o vínculo 

com o aluno e evitar a sua evasão. É essencial conscientizar as famílias que o ano letivo não 

está “perdido” e que existem atividades a serem realizadas para garantir a frequência destes 

alunos. 

Para auxiliar nessa questão, uma parceria entre o UNICEF, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais 

de Assistência Social (Congemas) e o Instituto TIM resultou em uma ação chamada “Busca 

http://foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/RS/4301602-Bag%C3%A9
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ativa escolar”, que é uma das estratégias do “Fora da escola não pode!”, do UNICEF. No site 

do “Busca Ativa Escolar” (https://buscaativaescolar.org.br/), podem ser encontrados vários 

materiais para incentivar e embasar a busca ativa. No manual “Busca ativa escolar: Entenda a 

metodologia social e a ferramenta tecnológica”, encontra-se essa explicação sobre a ação: 

 
(...) se o cidadão, por diversas razões e fatores, não vai até o Estado, o Estado e a 

sociedade civil organizada vão até ele. Trata-se de uma estratégia de mobilização 

social em prol do bem comum que pode (e deve) contar com a participação de todos 

– e que é especialmente útil no cenário da educação. A busca ativa é capaz de alcançar 

as pessoas que não conseguem ter seus direitos respeitados e, por consequência, não 

têm acesso aos serviços públicos em diversas áreas. Ficam fora das redes de proteção 

social, tornando-se “invisíveis” ao Estado e vivendo uma situação de grande 

vulnerabilidade7 (PERES e BAUER, 2017, p. 24) 

 

Segundo matéria de 2019, do site PAR: plataforma educacional, a taxa de evasão escolar 

no Brasil é a terceira maior do mundo, sendo em média de 24,1%. As causas são as mais 

variadas: dificuldades de aprendizagem, entrada precoce no mercado de trabalho, falta de 

condições mínimas de sobrevivência, dentre outras. Devido à pandemia, a taxa de evasão 

aumentou e para minimizar esse fato é essencial investir na busca ativa pelos alunos. Mais uma 

vez, buscou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente para embasar a importância da gestão 

escolar investir na busca ativa, sempre relembrando aos pais e responsáveis dos seus deveres: 

 

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. (BRASIL, 2019, p. 38) 

 

A partir de todo o caminho teórico trilhado até este momento, destaca-se a importância 

de investigar sobre esse tema e, dessa forma, tentar contribuir para que os índices de abandono 

e de evasão escolar diminuam tanto nesse período de pandemia quanto posteriormente, visto 

que este é um problema inerente à escola. 

 

 

EVASÃO, ABANDONO E A CULTURA DO FRACASSO ESCOLAR 

 

Para pensar sobre esses dois conceitos, evasão e abandono escolar, é necessário 

distinguir os mesmos. Segundo matéria no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP): “Abandono quer dizer que o aluno deixa a escola num 

ano mas retorna no ano seguinte. Evasão significa que o aluno sai da escola e não volta mais 

https://buscaativaescolar.org.br/
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para o Sistema”. (INEP,1998).  A recorrência de abandonos ao longo dos anos letivos 

ocasionam reprovações e a distorção da idade-série. No ebook “Políticas públicas para redução 

do abandono e evasão escolar de jovens”, lançado em outubro de 2017 e fruto de uma parceria 

entre Fundação Brava, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco e Insper, encontra-se essa 

distinção de forma mais detalhada: 

 
A evasão ocorre quando o aluno que foi à escola em um dado ano deixa de se 

matricular no início do ano letivo seguinte; já o abandono ocorre quando um aluno 

que se matriculou no início do ano deixa de frequentar a escola a partir de um dado 

momento durante o ano letivo. Portanto, um aluno pode evadir sem jamais ter 

abandonado a escola. Esse aluno pode ter sido aprovado no último ano letivo e decidir 

parar de estudar e, portanto, evadir – estes são os evadidos aprovados. Da mesma 

forma, um aluno pode abandonar múltiplas vezes a escola sem que venha a evadir: 

um exemplo seria um aluno que sempre se matricula na escola no início do ano letivo, 

mas não permanece até o final, ou seja, abandona a escola em sucessivos anos letivos. 

(BARROS, 2017, p.12) 

 

Conforme um estudo da UNICEF, publicado em janeiro 2021, intitulado 

“Enfrentamento da cultura do fracasso escolar” a sociedade atribui erroneamente o fracasso 

escolar aos alunos e famílias, aos docentes ou ao sistema educacional entretanto esse fenômeno 

é resultado de vários fatores integrados: pode ser da concepção de currículo da instituição, da 

centralização dos resultados nas avaliações, dos diferentes tipos de discriminação presentes na 

escola, das condições de vida da família… Enfim, muitos são os agravantes e é necessário que 

a escola esteja sempre atenta aos fatores externos bem como reflita sobre os internos.  

Ainda de acordo com estudos do UNICEF (https://trajetoriaescolar.org.br/#mapa), 

dentre as principais causas para o abandono e a evasão escolar estão: “a discriminação racial, a 

pobreza, a violência e a baixa escolarização dos pais, mães ou responsáveis”. Especificamente 

no Rio Grande do Sul, os principais motivos reportados foram: desinteresse pela escola, 

trabalho infantil e falta de documentação da criança/adolescente. Ainda conforme os dados do 

site “Trajetórias de Sucesso Escolar” (4301602 – Bagé – Trajetórias de Sucesso Escolar 

(trajetoriaescolar.org.br) os maiores índices de abandono escolar concentram-se nos anos finais 

do ensino fundamental e ensino médio. Por exemplo, em Bagé-RS, no ano letivo de 2019, 370 

alunos abandonaram a escola, destes 25 dos anos iniciais, 79 dos anos finais e 266 do ensino 

médio. Sendo assim, o abandono e a evasão escolar perpetuam a desigualdade social visto que 

os maiores prejudicados são alunos periféricos e de baixa renda. Esse fato demonstra o quão 

grande é a responsabilidade da escola em resgatar esses alunos e promover uma melhora na 

qualidade de vida dos mesmos.  

Além disso, a baixa escolarização também estimula a entrada no mundo do crime, 

https://trajetoriaescolar.org.br/#mapa
https://trajetoriaescolar.org.br/painel/municipio/4301602/2019/
https://trajetoriaescolar.org.br/painel/municipio/4301602/2019/
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segundo o Promotor de Justiça do Estado do Paraná, Murillo José Digiácomo, em média 90% 

dos presos são analfabetos ou semi-alfabetizados (ou não estavam frequentando a escola no 

momento do delito) e, devido a esses dados, o autor afirma: 

 
Sem medo de errar, conclui-se que é a falta de educação, no sentido mais amplo da 

palavra, e de uma educação de qualidade, que seja atraente e não excludente, e não a 

pobreza em si considerada, a verdadeira causa do vertiginoso aumento da violência 

que nosso País vem enfrentando nos últimos anos. 

O combate à evasão escolar, nessa perspectiva, também surge como um eficaz 

instrumento de prevenção e combate à violência e à imensa desigualdade social que 

assola o Brasil, beneficiando assim toda a sociedade. (DIGIÁCOMO, S/D, SITE 

MPPR) 

 

Em consonância com o que afirma Digiácomo, Gouvêa também destaca o quanto a 

escola é essencial para as crianças de baixa renda: 

 
Quanto mais pobre for a população, maior o papel desempenhado pela escola no seu 

processo de inserção na sociedade. A instituição de ensino representa para muitas 

dessas crianças e jovens o único ambiente estruturado de convivência, antes até de ser 

um ambiente de aprendizado de letras e números. Pensarmos nas populações das 

periferias das cidades médias e grandes, cujas condições habitacionais são bastante 

precárias, compostas de famílias que apresentam um grau elevado de desagregação, 

lembrando das famílias mantidas apenas pela mãe e taxas de desemprego que atingem 

os níveis mais elevados nos momentos de crise econômica, a escola deveria cumprir 

o papel de acolhê-las, situá-las, exercitar a convivência e a tolerância, e nunca de 

expulsá-las. A construção da sua autoestima é o que mais importa. A sua capacidade 

de aprender, dependente muito dessa acolhida. (GOUVEA, 2000, p.14) 
  

Sendo assim, o combate a evasão escolar é essencial para melhorar a qualidade de vida 

desses alunos já tão deixados à margem da sociedade. Para que a desigualdade social seja 

minimizada o papel da Escola é fundamental. 

 

  

METODOLOGIA  

 

A metodologia empregada é qualiquantitativa, de acordo com Creswell (2010) é aquela 

“em que o pesquisador converge ou funde dados quantitativos e qualitativos para realizar uma 

análise abrangente do problema de pesquisa” (p. 272). O autor também elenca algumas 

características dessa abordagem, que estarão presentes em nossa pesquisa: análise estatística e 

de texto, interpretação dos dados e uso tanto de questões abertas quanto fechadas. 

No que se refere ao tipo de pesquisa a mesma é caracterizada como exploratória visto 

que de acordo com Gil (2002) essa tipologia geralmente utiliza “levantamento bibliográfico e 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado” (p. 41). 

Esses dois procedimentos técnicos foram utilizados nesta pesquisa. Inicialmente foi realizada a 
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pesquisa bibliográfica para embasar a pesquisa de campo bem como para analisar 

qualitativamente seus resultados. Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que “a pesquisa de campo 

se caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se 

realiza coleta de dados junto a pessoas (...)” (p. 37). 

O público que participou deste estudo foram: 6 diretor (as), 1 supervisor (as), 3 

orientador (as) e 6 secretário (as), profissionais que estão ligados diretamente aos dados da 

escola. A coleta dos dados deu-se por meio de questionário online, da Plataforma Google Forms 

e sendo composto por 10 questões sendo 4 fechadas e 6 abertas. Conforme Lakatos (2003) esse 

tipo de coleta de dados pode ser classificada como observação direta extensiva, na qual um dos 

instrumentos de coleta é o questionário. Ainda conforme esta autora o “questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (p. 201). A escolha pelo meio 

virtual aconteceu devido a situação atípica a qual estamos vivenciando, uma pandemia, bem 

como devido a sua praticidade e abrangência visto que pode ser respondido a qualquer tempo e 

em diversos meios (computador, tablet ou celular). O questionário virtual foi enviado para 63 

escolas estaduais e municipais (de ensino fundamental e médio) e foram realizados 4 envios em 

datas diferenciadas para garantir maior número de respostas. Apesar disso, apenas 16 escolas 

responderam e é com base nestas respostas que foi realizada a análise dos dados. Acredita-se 

que o baixo percentual de respostas se deu devido ao grande fluxo de trabalho das escolas bem 

como a defasagem de profissionais, que acaba sobrecarregando os demais. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer um pouco sobre a atuação dos profissionais da 

educação em relação a busca ativa como recurso para evitar o abandono e a evasão escolar 

durante a pandemia da COVID-19. Para isso procurou-se levantar junto a esses profissionais 

como atuavam em suas atividades, e quais eram suas maiores dificuldades, em desenvolver um 

trabalho satisfatório. 

Primeiramente, foi realizada uma reunião com a coordenadora do curso de 

especialização em gestão em educação: supervisão e orientação escolar, para a apresentação 

das prováveis perguntas que integrariam o questionário, tendo em vista, que até o momento da 

elaboração do questionário, não possuía nenhuma orientadora. A decisão por realizar a pesquisa 
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pela plataforma online, visou primeiramente respeitar o espaço e o tempo disponível dos 

profissionais envolvidos na pesquisa, e até mesmo, para que os mesmos pudessem responder 

de forma espontânea no conforto de seus lares. 

O questionário online contém questões iniciais que nortearam o perfil dos participantes: 

a rede a qual pertenciam (estadual/municipal), quem havia respondido pela escola, quantidade 

de alunos das escolas, níveis de ensino em que a mesma atinge. O formulário é composto 10 

questões, elaboradas pelo acadêmico pesquisador, as quais decorreram das reflexões do estudo 

bibliográfico. 

No que se refere às considerações éticas, todos os participantes desse estudo, foram 

assegurados que seus dados e suas respostas seriam mantidos em sigilo. 

Responderam esta pesquisa 16 profissionais da área da educação, dos seguintes cargos: 

Diretores (as), Supervisores (as), Orientadores (as) e Secretários (as) de escola. Sendo 7 de 

escolas da rede municipal de ensino e 9 da rede estadual. No que se refere aos níveis de ensino 

ofertados, as instituições oferecerem desde os anos iniciais do ensino fundamental até ensino 

médio (detalhamento de cada escola pode ser observado na tabela contida nos apêndices deste 

trabalho que contém todas respostas obtidas). 

Quanto ao total de respostas ao questionário, obteve-se um retorno de, em média, um 

quarto das escolas (16 de 63), totalizando 4682 alunos matriculados. Ao comparar as respostas, 

no geral, notou-se que o maior percentual de alunos que não estão realizando as atividades são 

das escolas que possuem ensino médio e tem maior quantitativo de alunos. Esse fato corrobora 

os dados do UNICEF, os quais demonstram que há maior índice de abandono e evasão escolar 

entre os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

Na sequência, apresentam-se os gráficos ilustrativos das respostas as questões 6 (Como 

são ofertadas as atividades remotas?), 7 (Quais tipos de ações de busca ativa escola realizou 

para resgatar os alunos?) e 9 (Qual o percentual médio de alunos que voltaram a realizar as 

arividades após as ações de busca ativa?) bem como a análise das mesmas. 

 
Gráfico 1: Demonstra como são disponilibizadas as atividades remotas. 
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Fonte- Google formulários- acervo do acadêmico/pesquisador (2020). 

 

 

Como as escolas podiam marcar mais de uma opção, nota-se que a maioria distribuía 

material impresso aliado aos meios online (Classroom, drive, redes sociais…). Dessa forma, 

buscavam contemplar aqueles alunos que não tem acesso à internet ou tem acesso limitado. O 

relatório da UNICEF “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar” aponta que “33% dos 

domicílios contavam com computador, acesso à internet e havia algum morador com celular, 

enquanto 46% contavam com acesso apenas pelo celular”. Esses dados demonstram o quanto a 

internet ainda não é totalmente acessível e a escola necessita se adequar para atender a totalidade 

dos seus alunos. Nesse sentido é extremamente importante que a escola distribua materiais 

impressos pois se a maioria não tem acesso a internet de qualidade também não teria condições 

de fazer cópias por sua conta. 

 

 

Gráfico 2: Apresenta ações desenvolvidas na busca ativa. 

 
Fonte- Google formulários- acervo do acadêmico/pesquisador (2020). 

 

 

No gráfico acima, ao serem questionados sobre quais ações a escola realizou para 
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resgatar esse aluno em situação de abandono escolar, foram apontados: os contatos telefônicos, 

seguidos de mensagens em rede social e aplicativos de mensagem instantânea como WhatsApp, 

além de recados por outros pais/ familiares do aluno interessado. Como última instância, foi 

utilizada a notificação junto aos orgãos competentes como Conselho Tutelar afim de averiguar 

situações que possam fugir da competência da escola. Pode-se destacar que com o contexto de 

pandemia, muitas vezes o Conselho Tutelar não consegue chegar até a família para fazer a 

notificação visto que a mesma pode ter mudado de endereço (especialmente aquelas que moram 

de aluguel). 

 
 

Gráfico 3: Apresenta o percentual de alunos que realizaram as atividades, após a busca ativa. 

 
Fonte- Google formulários- acervo do acadêmico/pesquisador (2020). 

 

 

O gráfico 3 possibilitou um mapeamento da porcentagem de alunos que voltaram a 

realizar as atividades propostas, após as ações da busca ativa. Os maiores percetuais são de 10, 

30 e 50%, entretanto algumas escolas conseguiram até 80% de resposta. A media geral ficou 

de, aproximadamente, 40% de retorno ao convívio escolar.  Isso demonstra o quanto essas ações 

foram efetivas e devem ser amplamente difundidas conforme preconizam as bases legais (LDB, 

ECA, Constituição Federal…). 

Até o momento em que as instituições responderam ao questionário, em média 29% de 

alunos ainda não haviam retornado o vínculo com a escola. Cabe salientar que as respostas 

foram coletadas de 24/11/20 a 04/01/21, sendo assim os dados não refletem como efetivamente 

encerrou-se o ano visto que a rede estadual, por exemplo, concluiu o ano letivo em 30/01/21. 

 
Gráfico 4: Motivos apresentados para não realização das atividades remotas. 
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Fonte- Google formulários- acervo do acadêmico/pesquisador (2020). 

 

Neste gráfico, é possível perceber que um dos principais problemas apontados, é a falta 

de interesse dos alunos pela escola, nesse sentido os dados corroboram o que foi apontado pelo 

UNICEF.  Esse desinteresse pode ser proveniente tanto das dificuldades de acesso (à internet 

ou aos materiais impressos) bem como das dificuldades de compreensão do conteúdo (já tão 

frequente no ensino regular e potencializado pelo ensino à distância com pouca ou nenhuma 

mediação dos pais). Salienta-se que falar sobre esse assunto é muito abrangente (e poderia ser 

tema de um estudo focado nele, dessa forma a abordagem aqui apresentada não será exaustiva) 

visto que o desinteresse pela escola pode ter inúmeras causas sendo uma das mais relevantes as 

dificuldades de aprendizagem. Segundo Bossa apud Leibig (2009, p.23) “o ambiente escolar, 

motivação e capacitação do educador, formação do professor, cultura da escola, proposta 

pedagógica, relação professor/aluno, política educacional (...) e o contexto familiar” podem ser 

fatores externos que influenciam na manutenção da dificuldade de aprendizagem do aluno. 

Sobre este assunto, José e Coelho (2004) afirmam: 

 
Ao educador cabe apenas detectar as dificuldades de aprendizagem que aparecem em 

sua sala de aula, principalmente nas escolas mais carentes, e investigar as causas de 

forma ampla, que abranja os aspectos orgânicos, neurológicos, mentais, psicológicos 

adicionados à problemática ambiental em que a criança vive. Essa postura facilita o 

encaminhamento da criança a um especialista que, ao tratar a deficiência, tem 

condições de orientar o professor a lidar com o aluno (...). (JOSÉ e COELHO, 2004, 

p. 23) 

 

Com base na citação acima, pode-se afirmar que é essencial que o professor seja um 

bom observador e tenha apoio para realizar os encaminhamentos externos necessários. Porém, 

se durante um ano letivo normal, sem a excepcionalidade de uma pandemia que forçou o ensino 

a ser remoto, já é difícil realizar esses encaminhamentos (seja por falta de profissionais na rede 

de saúde ou devido a família recusar atendimentos), durante o período da pandemia fica ainda 
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mais difícil atender os alunos. Dessa forma, as dificuldades de aprendizagem ficam sem o 

atendimento necessário e promovem o desinteresse do aluno pelas atividades da escola.  

Outro detalhe apontado neste questionamento, diz respeito a gravidez na adolescência e 

a violência sexual como fatores preponderantes para que ocorra o abandono escolar. Isso 

demonstra o quanto fatores externos interferem no rendimento escolar e que a escola precisa 

dialogar constamente com os órgãos de proteção/ acolhimento para minimizar esses efeitos a 

curto e longo prazo. Cabe destacar o que afirma Queiroz sobre os motivos do fracasso escolar: 

 
Estudos que abordam o fracasso escolar tratam-no a partir de duas abordagens 

diferentes; a partir dos fatores externos e de fatores internos. Dentre os fatores 

externos, são apontadas as necessidades de o aluno trabalhar, as condições básicas 

para a aprendizagem pela criança, incluindo-se a desnutrição e as desvantagens 

culturais, e as condições da família destacando-se o nível de escolaridade dos pais e o 

não acompanhamento dos filhos em suas atividades escolares. E dentre os fatores 

internos, ressalta-se a não valorização pela escola do universo cultural da criança 

através do uso de uma linguagem diferenciada, as precárias condições de trabalho e 

os elementos afetivos na relação professor-aluno. (QUEIROZ, p. 10) 

 

Sendo assim, o papel da escola deve ser tentar mediar/ minimizar as situações externas 

bem como o de fortalecer o vínculo com o aluno. Já a nível nacional, seria necessário um maior 

investimento na infra-estrutura das escolas bem como na remuneração dos profissionais da 

educação. Infelizmente, a cada ano que passa o orçamento para a Educação é reduzido, 

conforme o site da Câmara dos Deputados, o orçamento para 2021 sancionado pelo presidente 

teve um bloqueio de 2,7 bilhões do que já havia sido aprovado na Câmara para a Educação. 

Soma-se a isso o fato de a base governista estar constantemente depreciando o trabalho dos 

professores (afirmações como as de que os professores são os únicos que “não querem trabalhar 

durante a pandemia”). Toda essa desvalorização desmotiva os profissionais da educação e, 

consequentemente, tem reflexos na qualidade da educação oferecida aos alunos das escolas 

públicas. 

 

Quadro 1: Ações apresentadas de forma mais efetiva. 
 

Das ações elencadas acima, qual delas foi 

mais efetiva na sua opinião 

 

Contato telefônico Orientador(a) 

App de mensagens instantâneas Diretor(a) 

Contato telefônico e visitas. Diretor(a) 

Contato telefônico Orientador(a) 

Contato telefônico Diretor(a) 

Visitas domiciliares Secretário(a) 

Contato telefônico e assinatura de um termo de 
responsabilidade 

Secretário(a) 

Visitas Domiciliares Supervisor(a) 

Contato Telefônico e visitas domiciliares Secretário(a) 
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Ligação telefônica e mensagens Orientador(a) 

Mensagens em redes sociais, recados por 
outros pais 

Diretor(a) 

Visitas domiciliares Diretor(a) 

Notificação ao conselho tutelar Secretário(a) 

Notificação pra órgãos de proteção Secretário(a) 

O contato telefônico Secretário(a) 

Todas, depende do caso. Diretor(a) 
Fonte- Google formulários- acervo do acadêmico/pesquisador (2020). 

 

Diante do exposto no quadro acima, percebe-se que a maioria dos profissionais 

engajados em buscar alternativas para minimizar o abandono escolar, tem como principal 

ferramenta o contato telefônico, seja através de ligações ou até em mensagens de WhatsApp. 

Mesmo em tempo de pandemia, observa-se ainda que muitos profissionais realizam 

visitas nas casas dos alunos que não buscaram as atividades impressas ou não realizaram 

nenhuma atividade pela plataforma, essa atitude contribui para conhecer um pouco mais da 

realidade do aluno e fazer encaminhamentos a orgãos competentes caso seja necessário 

(Conselho Tutelar, CRAS…). 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da análise apresentada, pode-se verificar que os métodos de busca ativa são 

efetivos para minimizar o abandono e a evasão escolar visto que tem altos índices de resposta. 

Constatou-se que, em média, 40% dos alunos voltaram a realizar as atividades escolares à 

distância após ações de busca ativa. Até o término do período de coleta deste estudo, que não 

coincidiu com o término do ano letivo, em média 29% dos alunos ainda não haviam retomado 

o vínculo escolar. Além disso, os métodos mais efetivos da busca ativa, conforme os 

questionados, foram: ligações e/ou mensagens instantâneas bem como visitas domiciliares. 

Apurou-se, ainda, que as maiores causas de não realização das atividades são: o desinteresse 

pela escola bem como gravidez na adolescência/ violência sexual.  

Com base nos dados apresentados, percebe-se a importância de investir na busca ativa 

pelos alunos, conforme determinam as legislações educacionais. E, ao conseguir retomar ou 

fortalecer o vínculo do aluno com a escola, a comunidade escolar estará proporcionando 

maiores chances aos discentes e, consequentemente, melhores condições de vida, minimização 

da desigualdade social e diminuição da criminalidade. Também cabe salientar que a Escola 

precisa estar atenta aos fatores internos e externos que afastam o aluno do convívio escolar. Os 

fatores internos, como desinteresse do aluno pela escola, demandam investimentos para 
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melhoria de: infraestrutura, salários dos docentes, motivação da equipe, dentre outros. Já os 

fatores externos, como casos de negligência ou violência contra a criança, podem ser 

minimizados estabecendo-se um diálogo constante com os órgãos de proteção (Conselho 

Tutelar, Ministério Público) bem como a rede de apoio (especialmente da área da Saúde e da 

Assistência Social). Sendo assim, pensando-se a nível nacional, é essencial que as políticas 

públicas sejam efetivas para garantir que a legislação sobre o tema possa ser cumprida e isso 

demanda mais orçamento na área. Já a nível local, é importante ter uma equipe escolar motivada 

e conhecedora da legislação que rege a educação nacional. 

Tendo em vista que não se conseguiu abranger a totalidade das escolas públicas do 

município de Bagé, em estudos futuros talvez a aplicação presencial dos questionários 

aumentasse o quórum de respostas. Além disso, outro tema importante que pode ser foco de 

uma análise mais detalhada no futuro é a questão do desinteresse do aluno pela escola pois o 

mesmo tem vários motivos e uma abordagem complexa. 

 Para concluir esse estudo, cita-se um questionamento de Boaventura de Sousa Santos 

(2020) “o regresso à «normalidade» não será igualmente fácil para todos. Quando se 

reconstituirão os rendimentos anteriores? Estarão os empregos e os salários à espera e à 

disposição? Quando se recuperarão os atrasos na educação e nas carreiras? (p.29, grifo 

nosso). Por enquanto ainda não se tem como responder a essas questões porém é essencial fazer 

o possível para minimizar os efeitos negativos da pandemia na educação e a busca ativa é uma 

dessas ferramentas. 
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http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.10%20Combate%20%C3%A0%20evas%C3%A3o/UM%20ESTUDO%20SOBRE%20A%20EVAS%C3%83O%20ESCOLAR%20-%20PARA%20PENSAR%20NA%20EVAS%C3%83O%20ESCOLAR.pdf
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para combater a exclusão escolar. Disponível em: 
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combater-a-exclusao-escolar/. Acesso em 03/06/2021. 
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Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-
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0o%20sistema. Acesso em: 24/02/2021. 
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APÊNDICE- QUESTIONÁRIO ENVIADO 

 

A BUSCA ATIVA COMO RECURSO PARA EVITAR O ABANDONO E A EVASÃO 

ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. 

 

 Neste questionário pretende-se obter informações acerca da BUSCA ATIVA COMO 

RECURSO PARA EVITAR O ABANDONO E A EVASÃO ESCOLAR DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19. Este instrumento de coleta, faz parte de uma averiguação no 

âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Pós Graduação de Gestão em 

Educação Supervisão e Orientação Escolar, da UERGS/ Bagé.  

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Por favor, responda 

com sinceridade. A sua opinião é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. 

Agradeço pela colaboração! Fabiano Rodrigues Gonçalves / pesquisador, (53) 999629292 

fabiano-goncalves@uergs.edu.br 

 

1) Rede Escolar: 

(  ) Municipal  

(  ) Estadual 

 

2) Quem respondeu ao questionário: 

(  ) Diretor(a) 

(  ) Supervisor(a) 

(  ) Orientador(a) 

(  ) Secretário(a) 

 

3) Número de alunos da escola: 

(___) 

 

4) Níveis de ensino que a escola atende: (obs.: pode marcar mais de um) 

(  )Educação infantile 

(  )Anos iniciais do Ensino Fundamental  

(  )Anos Finais do Ensino Fundamental  

(  )Ensino Médio  

(  )Pós-médio/ técnico. 

 

5) Qual percentual médio de alunos infrequentes (que não estão realizando as atividades 

remotas)? 

(  ) 1 a 10% 

(  ) 11 a 20% 

(  ) 21 a 30% 

(  ) 31 a 40% 

(  ) 41 a 50%  

(  ) 51 a 60% 

(  ) 61 a 70%  

(  ) 71 a 80% 

(  ) 81 a 90% 

(  ) 91 a 100% 

 

6) Como são ofertadas as atividades remotas? (pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Material impresso  

mailto:fabiano-goncalves@uergs.edu.br
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(  ) Google Classroom  

(  ) Redes sociais / apps demensagens instagram, 

(  )Google Drive  

(  ) todos itens acima. 

 

7) Quais tipos de ações de busca ativa a escola realizou para resgatar os alunos? (pode 

marcar mais de uma opção) 

(  ) Contato telefônico 

(  ) Mensagens em redes sociais /App de mensagem instantânea 

(  ) Visitas domiciliares  

(  ) Recados por outros pais/ alunos 

(  ) Notificação para órgãos de proteção 

(  ) Todos itens acima. 

 

8) Das ações elencadas acima, qual delas foi mais efetiva na sua opinião? 

(_______). 

 

9) Qual  o percentual médio de alunos voltaram a realizar as atividades após as ações de 

busca ativa? 

(  ) 1 a 10% 

(  ) 11 a 20% 

(  ) 21 a 30% 

(  ) 31 a 40% 

(  ) 41 a 50% 

(  ) 51 a 60% 

(  ) 61 a 70% 

(  ) 71 a 80% 

(  ) 81 a 90% 

(  ) 91 a 100%. 

10) A partir do contato com pais/responsáveis, quais principais motivos para os alunos 

não realizarem as atividades remotas na sua opinião? 

(  ) Falta de interesse pela escola. 

(  ) Falta de infraestrutura e de transporte escolar. 

(  ) Violência ou abuso sexual. 

(  ) Criança ou adolescente com doença(s) que impeça(m) ou dificulte(m) à frequência escolar. 

(  ) Gravidez na adolescência. 

(  ) Preconceito ou discriminação racial. 

(  ) Adolescente em conflito com a lei. 

(  ) Trabalho infantil. 

(  ) Violência familiar ou na escola. 

(  ) Outros… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

24/11/2020 

08:15 Estadual Orientador(a) 606 Ensino Médio 20% 
Google 

Classroom 

Contato 

telefônico 

Contato 

telefonico 71 a 80% 
Falta de interesse pela 

escola. 

24/11/2020 

10:34 Estadual Direção/ vice 372 Ensino Médio 60% 
Google 

Classroom 

Mensagens em 

redes sociais / 

App de 
mensagens 

instantâneas 

app de mensagens 

instantâneas 11 a 20% 
Falta de infraestrutura e de 

transporte escolar. 

24/11/2020 

11:06 Estadual Direção/ vice 362 Ensino Médio 30% 

Redes sociais / 
apps de 

mensagens 

instantâneas 
(ex.: grupo de 

Facebook ou 

whats App) 

Visitas 

domiciliares 

contato telefonico 

e visitas. 81 a 90% 
Falta de interesse pela 

escola. 

24/11/2020 

14:08 Estadual Orientador(a) 509 

Anos iniciais 

do Ensino 

Fundamental 20% 
todos itens 

acima todos itens acima contato telefônico 21 a 30% 
Falta de interesse pela 

escola. 

24/11/2020 

23:34 Estadual Direção/ vice 33 

Anos iniciais 

do Ensino 

Fundamental 14% 

Material 

impresso, Redes 
sociais / apps de 

mensagens 

instantâneas 
(ex.: grupo de 

Facebook ou 

whats App) 

Contato 
telefônico, 

Mensagens em 

redes sociais / 
App de 

mensagens 

instantâneas, 
Recados por 

outros pais/ 

alunos 

Contato 

telefônico até 10% 
Falta de interesse pela 

escola. 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

25/11/2020 

07:43 Municipal Secretário(a) 338 

Educação 

infantil, Anos 

iniciais do 
Ensino 

Fundamental 30% 

Material 

impresso, Redes 

sociais / apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App) 

Contato 

telefônico, 

Visitas 
domiciliares, 

Recados por 

outros pais/ 
alunos, 

Notificação para 

órgãos de 
proteção 

(Conselho 

Tutelar, 
Ministério 

Público...) 

visitas 

domiciliares 41 a 50% 

Falta de interesse pela 

escola., Gravidez na 

adolescência., falta de 
acesso a internet em casa e 

falta de parelho telefonico 

25/11/2020 

09:28 Municipal Secretário(a) 132 

Educação 
infantil, Anos 

iniciais do 

Ensino 
Fundamental entre 15 e 20% 

Material 
impresso, Redes 

sociais / apps de 

mensagens 
instantâneas 

(ex.: grupo de 

Facebook ou 
whats App) 

Contato 
telefônico, 

Mensagens em 

redes sociais / 
App de 

mensagens 

instantâneas, 
Notificação para 

órgãos de 

proteção 
(Conselho 

Tutelar, 

Ministério 
Público...) 

contato telefonico 

e assinatura d um 

termo de 

responsabilidade até 10% 

Falta de interesse pela 

escola., problemas de ac 
esso a internet ( dinheiro) 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

25/11/2020 

09:37 Municipal Supervisor(a) 114 

Educação 
infantil, Anos 

iniciais do 

Ensino 
Fundamental 20% 

Material 
impresso, Redes 

sociais / apps de 

mensagens 
instantâneas 

(ex.: grupo de 

Facebook ou 
whats App) 

Contato 

telefônico, 

Mensagens em 
redes sociais / 

App de 

mensagens 
instantâneas, 

Visitas 

domiciliares, 
Recados por 

outros pais/ 

alunos, 
Notificação para 

órgãos de 

proteção 
(Conselho 

Tutelar, 

Ministério 
Público...) 

Visitas 

Domiciliares 41 a 50% 
Falta de responsabilidade 
dos pais com as crianças. 

25/11/2020 

09:46 Estadual Secretário(a) 220 

Educação 

infantil, Anos 

iniciais do 
Ensino 

Fundamental, 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental 8% 

Material 

impresso, Redes 

sociais / apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App) 

Contato 

telefônico, 
Mensagens em 

redes sociais / 

App de 
mensagens 

instantâneas, 

Visitas 
domiciliares, 

Recados por 

Contato 

Telefônico e 

visitas 

domiciliares 81 a 90% Falta de acesso a internet 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

outros pais/ 

alunos 

25/11/2020 

15:48 Municipal Orientador(a) 157 

Educação 

infantil, Anos 
iniciais do 

Ensino 

Fundamental, 
Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 35% 

Material 

impresso, 
Google 

Classroom, 

Redes sociais / 
apps de 

mensagens 

instantâneas 
(ex.: grupo de 

Facebook ou 

whats App) 

Contato 
telefônico, 

Mensagens em 

redes sociais / 
App de 

mensagens 

instantâneas, 

Visitas 

domiciliares, 

Recados por 
outros pais/ 

alunos, 

Notificação para 
órgãos de 

proteção 

(Conselho 
Tutelar, 

Ministério 

Público...) 

Ligação 

telefônica e 

mensagens 21 a 30% 
Falta de interesse pela 

escola. 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

26/11/2020 

20:35 Municipal Direção/ vice 340 

Educação 

infantil, Anos 
iniciais do 

Ensino 

Fundamental, 
Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 30% 

Material 

impresso, Redes 

sociais / apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App), 

Drive 

Contato 

telefônico, 

Mensagens em 
redes sociais / 

App de 

mensagens 
instantâneas, 

Visitas 

domiciliares, 
Recados por 

outros pais/ 

alunos 

Mensagens em 

redes sociais, 

recados por 

outros pais 41 a 50% 
Falta de interesse pela 

escola. 

01/12/2020 

19:44 Estadual Direção/ vice 385 

Anos iniciais 
do Ensino 

Fundamental, 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental, 

Ensino Médio 70% 

Material 

impresso, 
Google 

Classroom, 

Redes sociais / 
apps de 

mensagens 

instantâneas 
(ex.: grupo de 

Facebook ou 

whats App) 

Contato 

telefônico, 

Mensagens em 
redes sociais / 

App de 

mensagens 
instantâneas, 

Visitas 

domiciliares, 
Recados por 

outros pais/ 

alunos 

Visitas 

domiciliares 11 a 20% 

Falta de interesse pela 

escola., Falta de 
infraestrutura e de 

transporte escolar., 

Gravidez na adolescência. 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

18/12/2020 

17:48 Estadual Secretário(a) 222 

Anos iniciais 
do Ensino 

Fundamental, 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental 27% 

Material 

impresso, 

Google 
Classroom, 

Redes sociais / 

apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App) 

Contato 

telefônico, 

Mensagens em 
redes sociais / 

App de 

mensagens 
instantâneas, 

Recados por 

outros pais/ 
alunos, 

Notificação para 

órgãos de 
proteção 

(Conselho 

Tutelar, 
Ministério 

Público...) 

Notificação ao 

conselho tutelar até 10% 

Falta de interesse pela 
escola., Famílias pouco 

participativas, que não 

querem levar as atividades 
para não ter que ajudar os 

filhos. 

28/12/2020 

10:24 Municipal Secretário(a) 337 

Educação 

infantil, Anos 

iniciais do 
Ensino 

Fundamental, 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental 10% 

Material 

impresso, Redes 

sociais / apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App) 

Contato 
telefônico, 

Mensagens em 

redes sociais / 
App de 

mensagens 

instantâneas, 
Visitas 

domiciliares, 

Recados por 
outros pais/ 

alunos, 

notificação pra 

órgãos de 

proteção 71 a 80% 

Falta de interesse pela 

escola., Gravidez na 
adolescência., Trabalho 

infantil. 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

Notificação para 

órgãos de 

proteção 

(Conselho 

Tutelar, 
Ministério 

Público...) 

28/12/2020 

11:42 Estadual Secretário(a) 375 

Anos iniciais 

do Ensino 
Fundamental, 

Anos Finais do 

Ensino 
Fundamental, 

Ensino Médio 60 

Material 

impresso, 

Google 
Classroom, 

Redes sociais / 

apps de 
mensagens 

instantâneas 

(ex.: grupo de 
Facebook ou 

whats App) 

Contato 

telefônico, 
Mensagens em 

redes sociais / 

App de 
mensagens 

instantâneas, 

Recados por 
outros pais/ 

alunos 

o contato 

telefônico 21 a 30% 

Falta de interesse pela 

escola., Falta de 
infraestrutura e de 

transporte escolar. 



 

TABELA - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Carimbo 

de 

data/hora 

Rede 

Escolar 

Quem 

respondeu 

ao 

questionário 

Número 

de 

alunos 

da 

escola 

Níveis de 

ensino que 

a escola 

atende: 

(obs.: pode 

marcar 

mais de 

um) 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

infrequentes 

(que não estão 

realizando as 

atividades 

remotas)? 

Como são 

ofertadas as 

atividades 

remotas? 

(pode 

marcar 

mais de 

uma opção) 

Quais tipos 

de ações de 

busca ativa a 

escola 

realizou para 

resgatar os 

alunos? 

(pode 

marcar mais 

de uma 

opção) 

Das ações 

elencadas acima, 

qual delas foi 

mais efetiva na 

sua opinião? 

Qual 

percentual 

médio de 

alunos 

voltaram a 

realizar as 

atividades 

após as 

ações de 

busca ativa? 

A partir do contato 

com 

pais/responsáveis, 

quais principais 

motivos para os 

alunos não 

realizarem as 

atividades remotas 

na sua opinião? 

04/01/2021 

09:02 Municipal Direção/ vice 180 

Anos iniciais 

do Ensino 
Fundamental, 

Anos Finais do 

Ensino 
Fundamental 10% 

Material 
impresso, Redes 

sociais / apps de 

mensagens 
instantâneas 

(ex.: grupo de 

Facebook ou 
whats App) 

Contato 

telefônico, 

Mensagens em 
redes sociais / 

App de 

mensagens 
instantâneas, 

Visitas 

domiciliares, 
Recados por 

outros pais/ 

alunos, 
Notificação para 

órgãos de 

proteção 
(Conselho 

Tutelar, 

Ministério 
Público...) 

Todas, depende 

do caso. 91 a 100% Falta de insentivo dos pais. 

 


