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O PRESIDENTE DA O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA: REPÚBLICA: Faço saber que o Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: eu sanciono a seguinte Lei: 



Título ITítulo I

 Das Disposições PreliminaresDas Disposições Preliminares
 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente.integral à criança e ao adolescente.
 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade.dezoito anos de idade.

 Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, 
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às aplica-se excepcionalmente este Estatuto às 
pessoas entre dezoito e vinte e um anos de pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 
idade.idade.



Capítulo IVCapítulo IV
 Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao LazerDo Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-
se-lhes:se-lhes:

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;escola;

 II - direito de ser respeitado por seus educadores;II - direito de ser respeitado por seus educadores;
 III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 

às instâncias escolares superiores;às instâncias escolares superiores;
 IV - direito de organização e participação em entidades IV - direito de organização e participação em entidades 

estudantis;estudantis;
 V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência.residência.
 Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência 

do processo pedagógico, bem como participar da definição das do processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais.propostas educacionais.



 Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
 I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria;que a ele não tiveram acesso na idade própria;
 II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio;ensino médio;
 III - atendimento educacional especializado aos portadores de III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
 IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade;seis anos de idade;
 V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um;criação artística, segundo a capacidade de cada um;
 VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador;adolescente trabalhador;
 VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. assistência à saúde. 



 § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.subjetivo.

 § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 
público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da 
autoridade competente.autoridade competente.

 § 3º Compete ao poder público recensear os educandos no § 3º Compete ao poder público recensear os educandos no 
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela freqüência à escola.responsável, pela freqüência à escola.

 Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

 Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

 I - maus-tratos envolvendo seus alunos;I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
 II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 

esgotados os recursos escolares;esgotados os recursos escolares;
 III - elevados níveis de repetência III - elevados níveis de repetência 



 ..
 Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 

experiências e novas propostas relativas a calendário, experiências e novas propostas relativas a calendário, 
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, 
com vistas à inserção de crianças e adolescentes com vistas à inserção de crianças e adolescentes 
excluídos do ensino fundamental obrigatório.excluídos do ensino fundamental obrigatório.

 Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, garantindo-contexto social da criança e do adolescente, garantindo-
se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 
cultura.cultura.

 Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos 
e espaços para programações culturais, esportivas e de e espaços para programações culturais, esportivas e de 
lazer voltadas para a infância e a juventude. lazer voltadas para a infância e a juventude. 



 FICAI  FICAI  (Art. 56. Os dirigentes de (Art. 56. Os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 
de: ...II - reiteração de faltas de: ...II - reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolarinjustificadas e de evasão escolar, , 
esgotados os recursos escolares;esgotados os recursos escolares;))



FICHA DE COMUNICAÇÃO DO FICHA DE COMUNICAÇÃO DO 
ALUNO INFREQÜENTE ALUNO INFREQÜENTE 

 3. O ALUNO (A) NO CONTEXTO ESCOLA3. O ALUNO (A) NO CONTEXTO ESCOLA
 3.1. NA SALA DE AULA:3.1. NA SALA DE AULA:
 SÉRIE/TURNO/TURMA: _____________________DATAS DAS SÉRIE/TURNO/TURMA: _____________________DATAS DAS 

FALTAS:___________________________FALTAS:___________________________
 NOME DO NOME DO 

PROFESSOR:_______________________________________________________PROFESSOR:_______________________________________________________
____________________

 DATA DA COMUNICAÇÃO:___/____/____DATA DA COMUNICAÇÃO:___/____/____
 OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR (interação do(a) aluno(a) com a turma, com o OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR (interação do(a) aluno(a) com a turma, com o 

professor, hipóteses paraprofessor, hipóteses para
 as faltas):as faltas):
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________



 3.2. PROVIDÊNCIAS DA ORIENTAÇÃO ESCOLAR 3.2. PROVIDÊNCIAS DA ORIENTAÇÃO ESCOLAR 
PARA A BUSCA DO(A) ALUNO(A):PARA A BUSCA DO(A) ALUNO(A):

 3.3. PROVIDÊNCIAS DA EQUIPE DIRETIVA PARA 3.3. PROVIDÊNCIAS DA EQUIPE DIRETIVA PARA 
A BUSCA DO(A) ALUNO(A):A BUSCA DO(A) ALUNO(A):

 CONTATOS COM A FAMÍLIA (data; instrumentos CONTATOS COM A FAMÍLIA (data; instrumentos 
utilizados – recado, telefonema, visita domiciliar,utilizados – recado, telefonema, visita domiciliar,

 entrevista na escola, outros; responsável pelos entrevista na escola, outros; responsável pelos 
contatos):contatos):

 ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 3.4. MOTIVOS IDENTIFICADOS PARA AS FALTAS:3.4. MOTIVOS IDENTIFICADOS PARA AS FALTAS:
 Dific. aprendizagem ( ) Trabalho ( ) Drogas ( ) Falta de Dific. aprendizagem ( ) Trabalho ( ) Drogas ( ) Falta de 

transporte ( ) Resistência do aluno ( )transporte ( ) Resistência do aluno ( )
 Doença ( ) Violência institucional ( ) Distorção Doença ( ) Violência institucional ( ) Distorção 

idade/série ( ) Carência material ( )idade/série ( ) Carência material ( )
 Violência física ( ) Violência Psicológica ( ) Negligência Violência física ( ) Violência Psicológica ( ) Negligência 

( )( )
 Outros: ___Outros: ___
 ______________________________________________________________________________________



 3.5. PROCEDIMENTOS DA ESCOLA FRENTE AOS 3.5. PROCEDIMENTOS DA ESCOLA FRENTE AOS 
MOTIVOS IDENTIFICADOS, ALÉM DA FICAI:MOTIVOS IDENTIFICADOS, ALÉM DA FICAI:

 Emissão de Ficha de Notificação de Maus-Tratos ao Emissão de Ficha de Notificação de Maus-Tratos ao 
Conselho Tutelar ( )Conselho Tutelar ( )

 Entrevista com os familiares ( )Entrevista com os familiares ( )
 Encaminhamentos para a rede de atendimento ( )Encaminhamentos para a rede de atendimento ( )
 Plano de recuperação de frequência e aproveitamento ( )Plano de recuperação de frequência e aproveitamento ( )
 Outros ( ). Quais: Outros ( ). Quais: 

______________________________________________________________________________________________
________________________________

 ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 ASS. DO DIRETOR(A): __________________ASS. DO DIRETOR(A): __________________



 3.6. ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA 3.6. ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA 
EM:___/___/____ ASS. DO DIRETOR(A): EM:___/___/____ ASS. DO DIRETOR(A): 
____________________________________

 3.7. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:3.7. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:
 ENCAMINHAMENTO DA FICAI AO CONSELHO ENCAMINHAMENTO DA FICAI AO CONSELHO 

TUTELAR EM: TUTELAR EM: ___/___/_______/___/____
 ASS:ASS:____________________________________________



No Conselho TutelarNo Conselho Tutelar
 4. NO CONSELHO TUTELAR: Recebimento em:___/___/____ 4. NO CONSELHO TUTELAR: Recebimento em:___/___/____ 

Ass.:____________________Ass.:____________________
 4.1. PROCEDIMENTOS EFETUADOS (datas + meios de contato com a 4.1. PROCEDIMENTOS EFETUADOS (datas + meios de contato com a 

família: entrevista, visita domiciliar;família: entrevista, visita domiciliar;
 medidas protetivas e aos pais – artigos 101 e 129 do ECA - aplicadas):medidas protetivas e aos pais – artigos 101 e 129 do ECA - aplicadas):
 ________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
 4.2 ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA: Devolução da FICAI em: 4.2 ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA: Devolução da FICAI em: 

___/___/____ Ass.:___________________/___/____ Ass.:________________
 4.3. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:4.3. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:
 Encaminhamento do núcleo familiar ao CREAS para SEF (art. 101, IV, do ECA) Encaminhamento do núcleo familiar ao CREAS para SEF (art. 101, IV, do ECA) 

em:___/___/____em:___/___/____
 4.4. – ENCAMINHAMENTO DA FICAI AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM: 4.4. – ENCAMINHAMENTO DA FICAI AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM: 

___/___/_______/___/____
 Ass.:______________________Ass.:______________________



NO MINISTÉRIO PÚBLICONO MINISTÉRIO PÚBLICO
 5. NO MINISTÉRIO PÚBLICO: Recebimento em ___/___/___ Ass.: 5. NO MINISTÉRIO PÚBLICO: Recebimento em ___/___/___ Ass.: 

______________________________________________________________
 5.1. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (datas + audiência, solicitações 5.1. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (datas + audiência, solicitações 

de serviços junto à rede de atendimento,de serviços junto à rede de atendimento,
 ajuizamento de ação, dentre outros):ajuizamento de ação, dentre outros):
 __________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
 5.2. ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA:5.2. ALUNO(A) RETORNOU À ESCOLA:
 ARQUIVAMENTO/DEVOLUÇÃO À ESCOLA E COMUNICAÇÃO AO CONS. ARQUIVAMENTO/DEVOLUÇÃO À ESCOLA E COMUNICAÇÃO AO CONS. 

TUTELAR EM: ___/___/____TUTELAR EM: ___/___/____
 ASSINATURA DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ASSINATURA DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: 

______________________________________________________________________________________



NO MINISTÉRIO PÚBLICONO MINISTÉRIO PÚBLICO

 5.3. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:5.3. ALUNO(A) NÃO RETORNOU À ESCOLA:
 ProvidênciasProvidências:______________________________________:______________________________________

__________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 AJUIZADA AÇÃO (CÍVEL/CRIMINAL) EM:___/___/____AJUIZADA AÇÃO (CÍVEL/CRIMINAL) EM:___/___/____
 COMUNICAÇÃO À ESCOLA E CONSELHO TUTELAR EM ___/___/___COMUNICAÇÃO À ESCOLA E CONSELHO TUTELAR EM ___/___/___
 ASSINATURA DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ASSINATURA DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: 

________________________________________________________________________________________



 A  Constituição Federal, artigos 205 e 227, A  Constituição Federal, artigos 205 e 227, 
o Estatuto da Criança e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, especialmente o artigo do Adolescente, especialmente o artigo 
56, a Lei de Diretrizes e Bases da 56, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, artigo 5, parágrafo 1, Educação Nacional, artigo 5, parágrafo 1, 
inciso III e artigo 12 que preconizam inciso III e artigo 12 que preconizam 
o direito à educação. o direito à educação. 



CONSTATADA A INFREQÜÊNCIACONSTATADA A INFREQÜÊNCIA: : 

 Art. 1º - Constatada a infrequência reiterada do(a)Art. 1º - Constatada a infrequência reiterada do(a)
 aluno(a) no período de uma semana, sem justificativa, o(a) aluno(a) no período de uma semana, sem justificativa, o(a) 

professor(a) regenteprofessor(a) regente
 de turma ou disciplina, deverá comunicar o fato no mesmo dia (data de turma ou disciplina, deverá comunicar o fato no mesmo dia (data 

limite),limite),
 preenchendo em três vias a NOVA FICAI – FICHA DE preenchendo em três vias a NOVA FICAI – FICHA DE 

COMUNICAÇÃO DECOMUNICAÇÃO DE
 ALUNO INFREQUENTE, entregando-a à Direção ou Equipe Diretiva, ALUNO INFREQUENTE, entregando-a à Direção ou Equipe Diretiva, 

discutindoadiscutindoa
 na primeira reunião administrativa ou pedagógica que se seguir àna primeira reunião administrativa ou pedagógica que se seguir à
 comunicação, para análise e busca de alternativas de soluções, comunicação, para análise e busca de alternativas de soluções, 

devendo serdevendo ser
 registrados em ata os encaminhamentos a serem seguidos.registrados em ata os encaminhamentos a serem seguidos.



2. A Direção ou Equipe Diretiva2. A Direção ou Equipe Diretiva

 Art. 2º - A Direção ou Equipe Diretiva, de posse destaArt. 2º - A Direção ou Equipe Diretiva, de posse desta
 comunicação, deverá entrar em contato com os pais ou comunicação, deverá entrar em contato com os pais ou 

responsáveis,responsáveis,
 imediatamente, registrando os encaminhamentos imediatamente, registrando os encaminhamentos 

efetivados com o objetivo doefetivados com o objetivo do
 retorno à assiduidade do(a) aluno(a), no prazo de uma retorno à assiduidade do(a) aluno(a), no prazo de uma 

semanasemana



 Inciso I – A Escola, através de seus Inciso I – A Escola, através de seus 
órgãos, deveráórgãos, deverá

 chamar os pais ou responsáveis pelos(as) chamar os pais ou responsáveis pelos(as) 
alunos(as) evadidos(as) oualunos(as) evadidos(as) ou

 infreqüentes, mostrando-lhes seus infreqüentes, mostrando-lhes seus 
deveres para com a educação dos(as)deveres para com a educação dos(as)

 filhos(as).filhos(as).



  São competências da Equipe deiretiva com Conselho São competências da Equipe deiretiva com Conselho 
Escolar imediatamente ao receber a nominata do (s) Escolar imediatamente ao receber a nominata do (s) 

aluno (s) infreqüente (s): aluno (s) infreqüente (s): 

 Inciso II – A Escola, por meio do Conselho Escolar,Inciso II – A Escola, por meio do Conselho Escolar,
 buscando parceria com as associações de moradores, buscando parceria com as associações de moradores, 

centros comunitários,clubes de mães, grêmios centros comunitários,clubes de mães, grêmios 
estudantis, quartéis, clubes de serviço, estudantis, quartéis, clubes de serviço, 
igrejas,escoteiros, bandeirantes, SESC, SESI e demais igrejas,escoteiros, bandeirantes, SESC, SESI e demais 
organizações comunitárias esociais, criará estratégias organizações comunitárias esociais, criará estratégias 
para visitas domiciliares, reuniões, palestras e para visitas domiciliares, reuniões, palestras e 
outrosmecanismos destinados aos alunos, pais ou outrosmecanismos destinados aos alunos, pais ou 
responsáveis que não atenderemao seu chamado.responsáveis que não atenderemao seu chamado.



SUGESTÃO:
 Criar, em conjunto com o coletivo da 
escola e as parcerias gestadas com a 
comunidade escolar, com as 
organizações comunitárias e sociais que 
atenderem ao seu chamado, estratégias 
para as visitas domiciliares, reuniões e 
palestras e outros mecanismos 
destinados aos alunos pais ou 
responsáveis; 



 Inciso IV – Não sendo possível encontrar Inciso IV – Não sendo possível encontrar 
a famíliaa família

 dos(as) alunos(as) evadidos(as), a Escola dos(as) alunos(as) evadidos(as), a Escola 
deverá informar-se junto aos vizinhos,deverá informar-se junto aos vizinhos,

 da localização da mesma, procurando o da localização da mesma, procurando o 
endereço de amigos ou parentes,endereço de amigos ou parentes,

 esgotando os recursos para encontrá-los.esgotando os recursos para encontrá-los.



 Art. 3º No caso do não retorno do aluno ao final Art. 3º No caso do não retorno do aluno ao final 
da semana após o preenchimento da da semana após o preenchimento da 
FICAI, a direção da escola em conjunto com a FICAI, a direção da escola em conjunto com a 
Equipe Diretiva e Conselho Equipe Diretiva e Conselho 
Escolar, deverá providenciar o encaminhamento Escolar, deverá providenciar o encaminhamento 
da 1ª e 3ª vias da FICAI com a da 1ª e 3ª vias da FICAI com a 
síntese dos procedimentos adotados e síntese dos procedimentos adotados e 
efetivados ao Conselho Tutelar para efetivados ao Conselho Tutelar para 
providências, mantendo a segunda via. providências, mantendo a segunda via. 



4. São competências do 4. São competências do 
Conselho Tutelar (após receber Conselho Tutelar (após receber 

a FICAI):a FICAI):  

Art. 4º - O Conselho Tutelar, dentro de suas atribuiçõesArt. 4º - O Conselho Tutelar, dentro de suas atribuições
 legais, e no período de duas semanas, diligenciará, legais, e no período de duas semanas, diligenciará, 

inclusive com busca ativa,inclusive com busca ativa,
 para o efetivo retorno do aluno à escola, adotando as para o efetivo retorno do aluno à escola, adotando as 

medidas que entendermedidas que entender
 Cabíveis.Cabíveis.



 Inciso I – Não havendo o retorno, o que deverá Inciso I – Não havendo o retorno, o que deverá 
serser

 constatado por meio de contato do Conselho constatado por meio de contato do Conselho 
Tutelar com a Escola, o órgãoTutelar com a Escola, o órgão

 protetivo deverá fazer o encaminhamento do protetivo deverá fazer o encaminhamento do 
núcleo familiar à FAS para inclusãonúcleo familiar à FAS para inclusão

 no Serviço Especializado à Família, no Serviço Especializado à Família, 
permanecendo a 1ª e a 3ª via da FICAI nopermanecendo a 1ª e a 3ª via da FICAI no

 Conselho Tutelar.Conselho Tutelar.



 Inciso II – Passadas mais duas semanas sem o retornoInciso II – Passadas mais duas semanas sem o retorno
 do(a) aluno(a) à Escola, o que deverá ser verificado do(a) aluno(a) à Escola, o que deverá ser verificado 

novamente por meio decontato do Conselho Tutelar com novamente por meio decontato do Conselho Tutelar com 
o educandário, o órgão protetivo fará aremessa da 1ª o educandário, o órgão protetivo fará aremessa da 1ª 
via da FICAI ao Ministério Público, anotando todas asvia da FICAI ao Ministério Público, anotando todas as

 providências até então adotadas, permanecendo a 3ª via providências até então adotadas, permanecendo a 3ª via 
arquivada no ConselhoTutelar.arquivada no ConselhoTutelar.

 Inciso III – Obtendo êxito, a 1ª via da FICAI retornará àInciso III – Obtendo êxito, a 1ª via da FICAI retornará à
 Escola, com as anotações das providências adotadas, Escola, com as anotações das providências adotadas, 

permanecendo a 3ª via arquivada no Conselho Tutelar.permanecendo a 3ª via arquivada no Conselho Tutelar.



 Art. 5º - A Fundação de Assistência Social Art. 5º - A Fundação de Assistência Social 
– FAS– FAS

 providenciará na inclusão da família no providenciará na inclusão da família no 
programa no prazo previsto no artigoprograma no prazo previsto no artigo

 anterior, alertando-a, desde logo, da anterior, alertando-a, desde logo, da 
necessidade de retorno danecessidade de retorno da

 criança/adolescente à Escola.criança/adolescente à Escola.



  São competências do Ministério São competências do Ministério 
Público :Público :  

 Art. 6º - O Ministério Público, ao receber a 1ª Art. 6º - O Ministério Público, ao receber a 1ª 
via da FICAI, determinará a instauração de via da FICAI, determinará a instauração de 
procedimento administrativo (PA) visando à procedimento administrativo (PA) visando à 
adoção das providências cíveis e criminais que adoção das providências cíveis e criminais que 
se entenderem pertinentes para a se entenderem pertinentes para a 
responsabilização dos pais ou responsáveis..responsabilização dos pais ou responsáveis..



 Parágrafo I – A 1ª via da FICAI será devolvida Parágrafo I – A 1ª via da FICAI será devolvida 
ao educandário, devidamente preenchida e ao educandário, devidamente preenchida e 
substituída por cópia nos autos do procedimento substituída por cópia nos autos do procedimento 
administrativo, no prazo de 30 dias. O Conselho administrativo, no prazo de 30 dias. O Conselho 
Tutelar será informado das providências dotadas Tutelar será informado das providências dotadas 
pelo Ministério Público para atualização da 3ª pelo Ministério Público para atualização da 3ª 
via, que permanece arquivada naquele localvia, que permanece arquivada naquele local



 Art. 7º - A Escola deverá manter a 2ª via da Art. 7º - A Escola deverá manter a 2ª via da 
FICAI para consulta e atualização de registros, FICAI para consulta e atualização de registros, 
remetendo a 1ª via desta, após recebê-la doremetendo a 1ª via desta, após recebê-la do

 Conselho Tutelar ou do Ministério Público, para Conselho Tutelar ou do Ministério Público, para 
a 4ª Coordenadoria Regional de Educação ou a 4ª Coordenadoria Regional de Educação ou 
Secretaria Municipal da Educação, conforme o Secretaria Municipal da Educação, conforme o 
caso, para fins estatísticos e encaminhamentoscaso, para fins estatísticos e encaminhamentos



 Inciso I – A Direção ou Equipe Diretiva, em Inciso I – A Direção ou Equipe Diretiva, em 
março e agosto de cada ano, deverá encaminhar março e agosto de cada ano, deverá encaminhar 
ao Conselho Tutelar nomes e situações de ao Conselho Tutelar nomes e situações de 
alunos(as) que permanecem evadidos(as) para alunos(as) que permanecem evadidos(as) para 
atualização das FICAIs em andamento e atualização das FICAIs em andamento e 
providências de caráter coletivoprovidências de caráter coletivo



 Inciso II – O Conselho Tutelar, a partir do recebimento Inciso II – O Conselho Tutelar, a partir do recebimento 
da relação a que se refere o inciso I, articulará, da relação a que se refere o inciso I, articulará, 
juntamente com a Escola, a mobilização da comunidade juntamente com a Escola, a mobilização da comunidade 
para o retorno dos(as) alunos(as) infreqüentes/evadidos, para o retorno dos(as) alunos(as) infreqüentes/evadidos, 
informando ao Ministério Público eventual constatação informando ao Ministério Público eventual constatação 
de altos índices de infrequência em determinada de altos índices de infrequência em determinada 
instituição de ensino, para fins deinstituição de ensino, para fins de

 inclusão do educandário no monitoramento pelo Forum inclusão do educandário no monitoramento pelo Forum 
Permanente da FICAIPermanente da FICAI



 São competências da Secretaria de São competências da Secretaria de 
Educação:Educação:

   Dar tratamento às informações e Dar tratamento às informações e 
implementar medidas no sentido de implementar medidas no sentido de 
corrigir corrigir 
possíveis distorções.possíveis distorções.



IMPORTANTE LEMBRAR:IMPORTANTE LEMBRAR:

 Em todos os casos a Escola é sempre Em todos os casos a Escola é sempre 
informada dos fatos e providências pelo informada dos fatos e providências pelo 
Conselho Tutelar ou Ministério Público e que o Conselho Tutelar ou Ministério Público e que o 
aluno pode retornar aos estudos em qualquer aluno pode retornar aos estudos em qualquer 
situação, sendo sempre acolhido.situação, sendo sempre acolhido.

 Enquanto não for finalizada a tramitação da Enquanto não for finalizada a tramitação da 
FICAI, o aluno tem matrícula garantida na sua FICAI, o aluno tem matrícula garantida na sua 
Escola, sendo que a esta cabe informar à Escola, sendo que a esta cabe informar à 
instituição que está acionando a família, quando instituição que está acionando a família, quando 
do retorno do aluno.do retorno do aluno.



 A FICAI deve ser encarada como um Instrumento A FICAI deve ser encarada como um Instrumento 
Pedagógico Normatizador; ela objetiva encaminhar Pedagógico Normatizador; ela objetiva encaminhar 
ações que valorizem o espaço escolar, tendo como norte ações que valorizem o espaço escolar, tendo como norte 
o acolhimento, a permanência contínua do aluno na o acolhimento, a permanência contínua do aluno na 
Escola, com ênfase na aprendizagem significativa, Escola, com ênfase na aprendizagem significativa, 
mediante a efetiva participação do aluno no mundo da mediante a efetiva participação do aluno no mundo da 
instituição educativa.instituição educativa.

 O  direito à educação está legalmente expresso na O  direito à educação está legalmente expresso na 
Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. A FICAI dá a devida importância do resgate e Nacional. A FICAI dá a devida importância do resgate e 
da reinserção através do acolhimento  da criança e do da reinserção através do acolhimento  da criança e do 
adolescente na instituição educativa para a construção adolescente na instituição educativa para a construção 
da cidadania e reconhecendo que este é um da cidadania e reconhecendo que este é um 
compromisso de toda a sociedade. compromisso de toda a sociedade. 



FLUXOGRAMAFLUXOGRAMA

 A FICAI deve ser protocolada, pela escola, A FICAI deve ser protocolada, pela escola, 
no expediente da SMED;no expediente da SMED;

 Após os documentos serão encaminhados Após os documentos serão encaminhados 
para assessora referência que analisará  e para assessora referência que analisará  e 
dará os encaminhamentos necessário com dará os encaminhamentos necessário com 
 com seu “ de acordo”; com seu “ de acordo”;



FLUXOGRAMAFLUXOGRAMA

 A assessora referência, caso a FICAI A assessora referência, caso a FICAI 
tenha problema no seu preenchimento , tenha problema no seu preenchimento , 
orientará e esclarecerá a escola sobre as orientará e esclarecerá a escola sobre as 
inconsistências existentes;inconsistências existentes;

 Posteriormente encaminhará ao Serviço Posteriormente encaminhará ao Serviço 
Social para encaminhamento ao Conselho Social para encaminhamento ao Conselho 
Tutelar.Tutelar.



Em caso de Beneficiários do Em caso de Beneficiários do 
PBFPBF

   Escola deve encaminhar para o seu CRAS Escola deve encaminhar para o seu CRAS 
de referência a listagem dos alunos de referência a listagem dos alunos 
infrequentes para busca ativa destes infrequentes para busca ativa destes 
alunos e encaminhamentos e alunos e encaminhamentos e 
acompanhamentos das famílias;acompanhamentos das famílias;

 Encaminhar com dados de identificação e Encaminhar com dados de identificação e 
endereço e NIS.endereço e NIS.



 A Secretaria da Educação agradece à A Secretaria da Educação agradece à 
atenção dos presentesatenção dos presentes

 BOM DIA!BOM DIA!
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