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“...fazer uma entrevista com as pessoas adultas que se apresentam como 
responsáveis pelos alunos ou que os acompanham, ou com os próprios 
adolescentes quando desacompanhados, a fim de regularizar a situação real do 
aluno. 
Verificado que o adulto que acompanha o aluno está disposto a regular a situação 
ou a receber orientação jurídica, e não sendo percebido qualquer indício de 
risco, vulnerabilidade ou violação de direitos, as escolas encaminharão os casos 
diretamente à Defensoria Pública, por meio de guia, a qual será devolvida à escola 
devidamente preenchida pelo órgão, no prazo de 30 dias, pelo adulto. 
Nos casos em que o adulto não manifestar interesse na regularização da 
situação, ou haver indícios de situação de risco, vulnerabilidade ou violação de 
direitos, ou o adolescente estiver sozinho na cidade, a situação será encaminhada 
diretamente ao Conselho Tutelar.”

Reunião 23/05/2019: SMED - CT - MP - DFE - PGM  
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  LDB – Lei Federal 9394/96, a educação é: 

   -  dever da família e do Estado
       -  gratuita em estabelecimentos oficiais públicos
          - obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos

Caso 1
➔ Regularizar a situação
➔ Não há indício de risco
➔ Defensoria Pública
➔ Conselho Tutelar

Matrícula assegurada 
mesmo sem a presença dos pais ou de um representante legal

<<<responsável pela criança/estudante perante a escola>>>

Caso 2
➔ Não há interesse em regularizar a situação
➔ Os pais com dificuldade de comparecer na escola
➔ Administrar a situação individual como ela se apresenta
➔ Apresenta indício de risco
➔ Conselho Tutelar
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CABE A ESCOLA:

# Matricular o menor
# Encaminhar o responsável pela criança/estudante perante a escola, à Defensoria Pública 
para regularizar a situação ou buscar orientação jurídica
# Entregar a Guia de Encaminhamento ao responsável perante a escola e enviar via e-mail 
para Defensoria Pública
# Lavrar Ata, com o responsável perante a escola, solicitando que, no prazo de 30 dias:
          - retorne com a guia carimbada pela Defensoria Pública,
          - tenha data de agendamento da audiência ou o procedimento da DFE, 
          - o não cumprimento do acordado implicará em notificação ao Conselho Tutelar.
# Caso não seja cumprido o acordado em Ata:
         - encaminhar Notificação ao Conselho Tutelar, com cópia da Ata.

CABE AO RESPONSÁVEL PERANTE A ESCOLA
# Buscar a regularização da situação ou orientação jurídica na Defensoria Pública e retornar à 
escola, no prazo combinado, com a guia carimbada e o procedimento dado pelo órgão.

Caso 1
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CABE A ESCOLA
# Matricular o menor
# Lavrar Ata, com o responsável perante a escola: 
         - relatar a situação, 
         - justificar a ausência das pais,
         - agendar data para oficializar a matrícula com a presença dos pais,
         - o não cumprimento do acordado implicará em notificação ao Conselho Tutelar.
# Caso os pais não cumpram o acordado em Ata:
         - encaminhar Notificação ao Conselho Tutelar, com cópia da Ata.
# Caso se apresente situação de negligência, encaminhar Notificação ao Conselho Tutelar, 
com cópia da Ata.

CABE AO RESPONSÁVEL PERANTE A ESCOLA
# Comunicar os pais sobre o acordado em Ata na escola.

MATRÍCULA DE ESTUDANTE MENOR DE IDADE SEM A 
PRESENÇA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEL LEGAL

Caso 2
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Enviar a guia para os dois e-mails da Defensoria Pública:

Para:
       *_______________
C.C.
       *_______________

Obs.:  *Os e-mails estão informados, na aba de orientação (passo-a-passo), 
do arquivo onde consta a Guia de Encaminhamento, publicado no Acesso 
Restrito do Setor de Escrituração e Legislação Escolar, onde estão 
publicados os documentos oficiais de uso das secretarias das escolas 
municipais.
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