
Protocolo de Abordagem e Encaminhamento de Crianças 
e Adolescentes no Âmbito Escolar

Protocolo  para  abordagem e  encaminhamento  de  crianças  e  adolescentes  em
situações de risco no âmbito escolar, sendo acordadas as seguintes orientações para os
servidores que atuam nas escolas públicas estaduais e municipais, conforme Promotoria
de Justiça de Caxias do Sul.

Em razão do uso de bebida alcoólica e cigarro:

1- no caso de percepção de adolescentes alcoolizados, a orientação é acionar  os
órgãos de saúde (caso necessário), registrando-se a ocorrência em ata, com posterior
chamamento aos pais, com advertência ao adolescente;

2- na oportunidade, o servidor deverá confiscar eventual bebida e ou derivado  de
tabaco que o adolescente esteja portando, bem como deverá indagar o maior número de
informações para a identificação do fornecedor da bebida ou derivado de tabaco (nome
do estabelecimento, nome ou descrição do vendedor, data e hora da compra e eventuais
testemunhas);

3- em caso de recusa da criança ou adolescente de entregar a bebida ou derivado
de tabaco, deverá ser acionada a Brigada Militar ou a Guarda Municipal;

4-  identificado  na  conversa  com a  criança  ou  adolescente  que  o  aluno  ou  os
responsáveis são usuários habituais de bebida alcoólica, deverão ser encaminhados para
a UBS respectiva para o tratamento e, em caso de recusa, ao Conselho Tutelar;

5-  desde  que  identificado  o  fornecedor  da  bebida  ou  derivado  de  tabaco,  a
informação deverá ser encaminhada para a DPCA, juntamente com cópia da ata e bebida
apresentada.

Em razão do porte de arma branca:

1- no caso da identificação de aluno portando arma branca ( faca, estilete, soco-
inglês,  canivete,  etc.),  o  servidor  apreende  o  objeto  e  chama  os  pais  na  escola,
registrando  em  ata  e  entregando  o  objeto  aos  pais,  orientando-os  desde  sua
responsabilidade  para  que  o  objeto   não  seja  novamente  trazido  à  escola,  sem
necessidade de encaminhamento à DPCA, em razão de ser fato atípico.

2- em caso de recusa da criança ou adolescente de entregar a arma , ou se o porte
estiver relacionado com  outro fato (agressão ou ameaça), deverá ser acionada a Brigada
Militar ou a Guarda Municipal.



Em caso de drogas ilícitas, ameaça, vias de fato, lesão corporal e/ou  arma de
fogo:

1-  verificada  a  situação  deverá  ser  acionada  a  Brigada  Militar  ou  a  Guarda
Municipal para que se realize a abordagem;

2- no caso o autor do fato e a vítima, se houver, deverão aguardar a chegada do
Órgão de Segurança acionado;

3- os envolvidos (autor e vítima) serão conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Sobre as revistas:

1- em caso de verificada a necessidade de revista no material, o aluno deverá ser
conduzido para a sala da direção, pedindo-se que o próprio aluno mostre sua mochila,
apenas chamando a Brigada Militar ou a Guarda Municipal, em caso de recusa.

2- caso verificada a necessidade de revista pessoal, deverá ser acionada a Brigada
Militar ou a Guarda Municipal.

Em caso de constatação de criança ou adolescente vítima de violência ou
abuso sexual fora do ambiente escolar:

1- percebidas  marcas de agressão ou havendo relato direto de agressão ou abuso
sexual  por  parte  da  criança  ou  adolescente  deverá  ser  acionado  imediatamente  o
Conselho Tutelar, encaminhando, após a informação por Notificação Escolar.

2-  em  caso  de  suspeita  de  maus-tratos,  negligência  ou  violência  sexual,  a
informação  deverá  ser  encaminhada por  Notificação Escolar,  sendo  que  questões  de
indisciplina,  de  forma  isolada,  deverá  ser  trabalhada  pedagogicamente  dentro  do
ambiente escolar.

Em caso de desacato contra servidores a dano ao patrimônio da escola:

1-  em  caso  de  danos  às  escolas  municipais,  deverá  ser  acionada  a  Guarda
Municipal, que atuará na reparação do dano e, se necessário, registrará ocorrência;

2- em caso de escola estadual deverá ser encaminhada a informação, com cópia
da ata e fotografia do dano para a DPCA;

3- em casos mais graves de dano ou desacato, deverá ser acionada a Guarda
Municipal ou a Brigada Militar.

Sempre que o autor do fato tiver idade inferior a 12 anos deverá ser acionado
o  Conselho  Tutelar,  encaminhando-o  para  a  DPCA  somente  em  caso  de  ser
necessária  a  verificação  sobre  a  origem  de  eventual  objeto  ilegal  que  esteja
portando, com indicação de autoria.


