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MELHOR PRÁTICA
NENHUM ALUNO A MENOS

A escola trabalha de forma intensa a prevenção como forma de evitar a evasão de seus alunos. São 
realizadas palestras ministradas por pro�ssionais que, além de reforçar com os familiares uma postura 
mais responsável, também capacitam professores. As palestras ajudam a esclarecer as consequências do 
abandono da escola pelo alunos.

A preocupação com o espaço físico da escola é também fator de atenção da direção, uma vez que está 
inserida em um ambiente de extrema vulnerabilidade social.
Oferecer um espaço físico limpo, organizado, agradável e acolhedor é fundamental para que os alunos se 
sintam bem e queiram estar presentes. Essa preocupação está descrita, inclusive, no lema: Escola sempre 
limpa, onde os alunos sentem prazer em estarem e à vontade para conversarem diversos assuntos.

Envolver os alunos em projetos, como protagonistas, é também um dos pontos que garantem a 
permanência deles na escola, pois se sentem valorizados e acabam incorporando ainda mais o espaço 
como sendo deles.

A escola abriu canais de escuta (pesquisa de expectativa e de satisfação em relação aos professores e à 
escola) e oferece também apoio psicológico para os alunos.  As pesquisas são avaliadas e discutidas com 
toda a equipe da escola e, a partir dos resultados, a escola elabora um plano de ação para que as 
solicitações sejam atendidas a tempo. Foi instituída também uma ferramenta chamada FAQS (Ficha de 
Acompanhamento Qualitativa Semanal) que tem o objetivo de averiguar a frequência e dialogar com os 
alunos faltosos. Ao detectar faltas recorrentes, a escola aciona os próprios colegas para que incentivem a 
volta do aluno faltante, através de mensagens pelo celular.

Uma premiação bimestral para a turma com menos faltas e com atividades diferenciadas é também uma 
das estratégias para a prevenção, motivando os alunos e evitando a evasão.

A direção da escola faz reuniões mensais com pais de alunos faltosos, objetivando explicações plausíveis 
para a infrequência do aluno. Nesse momento, orientações pertinentes são repassadas aos alunos e 
responsáveis, como a possibilidade de serem noti�cados por outros órgãos de defesa dos direitos. 
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Quando as reuniões não surtem o efeito esperado, a escola aciona o serviço social da Secretaria 
Municipal de Educação, que realiza visita domiciliar. O objetivo do serviço social é intervir diretamente 
nos complicadores que impeçam a presença assídua do aluno nas aulas, podendo, algumas questões 
sociais serem o motivo da vevasão. Em situações em que o aluno esteja infrequente por negligência dos 
responsáveis, ou quando, apesar de todos os esforços dos envolvidos, os responsáveis legais não se 
manifestam a favor do retorno do educando, o serviço social, juntamente com a escola, comunica ao 
Conselho Tutelar e cobra retorno do órgão por meio de registro escrito. Outros órgãos, como CREAS e a 
Promotoria da Justiça da Infância e Juventude, são comunicados quando é constatado o abandono 
escolar.
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