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P R O T O C O L O  O R I E N T A D O R  D O  
S E T O R  P S I C O S S O C I A L

Este protocolo foi elaborado com o intuito de apresentar a equipe psicossocial e suas

atribuições, desenvolvimento do trabalho e a forma de acesso pela Rede Municipal de

Ensino.

Em janeiro de 2020, a equipe se constituiu como um setor de trabalho, sendo gerenciada

por um técnico do serviço social. Atualmente, é composta por seis assistentes sociais e

quatro psicólogos, nomeados e lotados na Secretaria Municipal da Educação (SMED). 

O atendimento às 81 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) e às 45 Escolas

de Educação Infantil (EEI) com contrato de gestão compartilhada é realizado pelos

técnicos, que são organizados em duplas, designadas para cada região administrativa.

Duas assistentes sociais da equipe realizam o atendimento específico aos processos

judiciais referentes às solicitações de vagas em escolas de educação infantil. 

Integram a equipe Psicossocial:

Bárbara Barreto – Assistente Social – 33h 

Celita Zandonadi (Gerente) – Assistente Social – 40h

Deise Vieira Pereira – Assistente Social – 20h

Deisi Rech – Assistente Social – 20h

Fátima Viviane Esteves Maciel – Assistente Social – 40h

Jaqueline Fedrizzi - Psicóloga – 40h

Mônica Bergozza – Psicóloga – 40h 

Paula Lemos – Psicóloga – 40h 

Vanessa Boni – Assistente Social – 20h 

Vinícius Sauer – Psicólogo – 20h
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Atuar em conjunto com a assessoria pedagógica, visando à integração das ações e
intervenções nas escolas, a reflexão e a discussão sobre questões pertinentes ao
trabalho realizado com as crianças da educação infantil e do ensino fundamental,
assim como com os adolescentes;

Desenvolver ações que visem à melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem;

Desenvolver ações que combatam a evasão escolar e promovam o acesso e a
permanência de crianças e adolescentes nas escolas;

Trabalhar no sentido de contribuir para o desenvolvimento de ações mais assertivas
de professores, educadores e equipes diretivas;

Participar de reuniões das redes Inter setorial e de defesa e garantia de direitos, para
discussão de casos e planejamento de intervenções;

Manter atualizado um banco de dados, para análise de indicadores das demandas
encaminhadas pelas escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) e de educação
infantil com gestão compartilhada, a fim de subsidiar ações preventivas e
interventivas nas Escolas;

Orientar pais e familiares sobre o desenvolvimento infanto-juvenil e o manejo com as
crianças e adolescentes sobre o atendimento às suas necessidades;

Realizar atividades coletivas, envolvendo toda a comunidade escolar;

Analisar documentos enviados pela rede Inter setorial e de defesa e garantia de
direitos (Conselho Tutelar, Centro de Referência em Assistência Social – CRAS,
Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, Unidade Básica
de Saúde – UBS, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, etc.) para encaminhamento
de crianças para escolas de educação infantil;

Objetivo
O trabalho da equipe psicossocial visa desenvolver, em uma perspectiva interdisciplinar,
ações que atendam às demandas individuais e/ou coletivas da comunidade escolar, para
promover a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Atribuições
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Realizar encaminhamentos e monitorar situações observadas nas escolas da RME de
ensino e de educação infantil com gestão compartilhada para as redes sócio
assistencial, saúde e de defesa e garantia de direitos;

Participar de reuniões da rede sócio assistencial, para discussão de casos e situações
envolvendo as crianças e adolescentes das escolas da RME, assim como de crianças
das escolas infantis com gestão compartilhada;

Realizar visitas domiciliares, para avaliar a situação familiar das crianças e
adolescentes que frequentam as escolas da RME, bem como das escolas infantis com
gestão compartilhada;

Desenvolver capacitações e formações a educadores, professores e coordenadores,
em conjunto com a assessoria pedagógica;

Promover e participar de capacitações e formações, em conjunto com a assessoria
pedagógica, trabalhando aspectos do desenvolvimento humano, bem como temas
pertinentes à psicologia e ao serviço social;

Desenvolver ações que contribuam para o desenvolvimento, aprendizagem e
enfrentamento das situações do cotidiano de crianças e adolescentes junto às escolas
da RME e escolas de educação infantil com gestão compartilhada;

Trabalhar na mediação de situações ocorridas nas escolas da RME e de educação
infantil com gestão compartilhada, com o apoio a crianças, adolescentes, educadores,
professores e equipes diretivas, buscando a melhoria no convívio e nas relações
sociais;

Trabalhar na análise qualificada das situações ocorridas nas escolas da RME e de
educação infantil com gestão compartilhada, no intuito de favorecer a percepção de
suas causas e efeitos;

Atender às famílias que buscam vaga em escolas de educação infantil na SMED,
orientando-as sobre os procedimentos necessários para a concessão de vaga nas
escolas;

Realizar estudos sociais, laudos e pareceres para subsidiar decisões sobre concessão
de vaga em escola de educação infantil, em atendimento às solicitações judiciais ou
de outros órgãos oficiais;

Orientar e assessorar equipes diretivas e professores das escolas da RME, bem como
coordenadores e educadores das escolas infantis com contrato de gestão
compartilhada, sobre questões referentes ao desenvolvimento infanto-juvenil,
situações de violação de direitos, relações com pais e comunidade, intervenção e
manejo com crianças e adolescentes, acesso à rede de serviços e de defesa e garantia
de direitos, entre outras;
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Avaliar, em conjunto com a assessoria pedagógica da educação infantil e entidades, o
quadro de pessoal das escolas infantis com gestão compartilhada, propondo
adequações para qualificar o serviço prestado;

Fiscalizar escolas de Educação Infantil, conforme demandas do Conselho Municipal
de Educação (CME) e denúncias recebidas;

Desenvolver ações junto às escolas da RME e de educação infantil com gestão
compartilhada, visando à sensibilização de seus integrantes quanto à importância da
atenção à infrequência escolar, no sentido de alertar sobre possíveis situações de
risco e vulnerabilidade de crianças e adolescentes;

Fomentar a articulação das escolas da RME, bem como das escolas de educação
infantil com gestão compartilhada, entre os diferentes atores e espaços institucionais
que visam à proteção de crianças e adolescentes;

Orientar as escolas da RME e escolas de educação infantil com gestão compartilhada
para que acionem a Rede de Apoio à Escola (RAE) e desenvolvam ações no intuito de
buscar crianças e adolescentes infrequentes;

Dar suporte às equipes diretivas das escolas da RME, das escolas de educação infantil
com gestão compartilhada e das escolas infantis particulares, orientando-as sobre
todos os procedimentos de abertura e encaminhamento de Ficha de Comunicação de
Aluno Infrequente (FICAI);

Participar de reuniões de pais das escolas de educação infantil com gestão
compartilhada, assim como das turmas de educação infantil das EMEFs, conforme a
necessidade e demandas; 

Participar de reuniões pedagógicas das escolas de educação infantil com gestão
compartilhada, atendendo às demandas de cada escola;

Orientar professores, educadores e coordenadores das escolas da RME e escolas de
educação infantil com gestão compartilhada, em relação a intervenções e manejo
com as crianças e adolescentes;

Avaliar o grau de dependência de estudantes público do Atendimento Educacional
Especializado (AEE), no que concerne a questões de higiene, locomoção e
alimentação, bem como a possibilidade de colocarem-se a si e aos outros em risco,
para concessão de serviço de cuidadoria educacional;
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Avaliar estudantes público do AEE, a fim de verificar as condições de permanecerem
ou não durante todo o turno escolar, para flexibilização de carga horária;

Discutir e socializar com a assessoria pedagógica as decisões acerca da concessão do
serviço de cuidadoria, bem como de flexibilização de carga horária de crianças e
adolescentes das escolas da RME e de educação infantil com gestão compartilhada;

Atuar, observando as atribuições do cargo para o qual foram nomeados, respeitando
o que prevê seu respectivo conselho de classe e código de ética profissional, bem
como as especificidades e prerrogativas da atuação no campo da educação;

Atuar em prol da promoção, autonomia e emancipação de todos os cidadãos,
conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

Realizar outras atividades afins, que envolvam questões da psicologia e do serviço
social.
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Levantamento de indicadores psicossociais em relação às demandas;

Criação/atualização de banco de dados e levantamento de indicadores sociais;

Definição de protocolos/fluxos para o desenvolvimento do trabalho e
encaminhamento de demandas à equipe;

Reuniões periódicas para estudo de casos e definição de diretrizes de trabalho;

Reuniões periódicas de matriciamento, com o objetivo de pactuar ações a respeito de
temas que demandam intervenções especializadas no contexto escolar;

Mapeamento da rede de atendimentos em assistência social/saúde, etc.;

Articulação com a rede intersetorial;

Participação em reuniões da rede intersetorial, para discussão de casos e
planejamento de intervenções;

Fomento da articulação da comunidade escolar com a rede intersetorial do território
(UBS, centros de convivência, associações comunitárias, entre outros);

Ações de caráter preventivo junto à comunidade escolar;

Orientação a pais/familiares sobre manejo com crianças e adolescentes e o
atendimento de suas necessidades, visando seu desenvolvimento adequado; 

Atendimento psicossocial: visitas domiciliares, atendimento às famílias, articulação e
encaminhamento com a rede Inter setorial e de defesa e garantia de direitos,
discussão de casos com a assessoria pedagógica, equipe das escolas e de
atendimento;

Atividades de grupo com a comunidade escolar: roda de conversa, entre outras;

Orientação sobre a Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente – FICAI: acesso ao
sistema, ações desenvolvidas pela escola, preenchimento da ficha, etc.;

Ações desenvolvidas

No planejamento e execução das intervenções, considera-se o contexto social no qual as
demandas e necessidades emergem. Dentre as ações desenvolvidas pelos técnicos,
destacam-se:

09



Rua Borges de Medeiros, 260 – Centro – CEP 95020-310 – Caxias do Sul – RS  (54) 3901-2323
www.educacao.caxias.rs.gov.br 

Elaboração de capacitações, formações e cursos para coordenadores, professores das
EMEFs e educadores das EEIs, em conjunto com a assessoria pedagógica;

Avaliação/estudo do quadro de pessoal das escolas infantis com a assessoria e equipe
das entidades que as administram em gestão compartilhada com o Município;

Atendimento às famílias que buscam vagas em escolas de educação infantil;

Orientação a coordenadores, professores das EMEFs e educadores das EEIs em
relação ao desenvolvimento infanto-juvenil, situações de violação de direitos,
relações com pais e comunidade, intervenção e manejo com crianças, acesso a rede
de serviços e de defesa e garantia de direitos, etc.;

Análise das solicitações de vaga para escolas de educação infantil, encaminhadas pela
rede sócio assistencial;

Avaliação social das famílias que solicitam vagas em escolas de educação infantil, por
meio judicial;

Avaliação de crianças e adolescentes para concessão de cuidadoria educacional e
flexibilização da carga horária escolar;

Participação em cursos, palestras, seminários, simpósios e congressos sobre temas
correlatos ao psicossocial.

Coordenação e supervisão dos estágios em Psicologia Escolar, desenvolvidos nas
escolas da Rede Municipal de Ensino.

Observação;
Pesquisa de indicadores;
Entrevista;
Atendimento individual;
Atendimento familiar;
Visita domiciliar;
Reuniões Inter setoriais;
Reuniões de equipe;
Articulação com a rede de serviços;
Análise documental.

 
Instrumental técnico operativo

O atendimento das demandas requer a análise minuciosa de cada situação para a escolha
do instrumento técnico operacional mais adequado.

Dentre os utilizados, destacam-se: 
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EMEF Alfredo Belizário Peteffi
EMEF Arnaldo Balvê
EMEF Caldas Júnior
EMEF Catulo da Paixão Cearense
EMEF Giusepe Garibaldi
EMEF Gov. Leonel Brizola
EMEF Gov. Roberto Silveira
EMEF Hellen Keller
EMEF Ítalo João Balen
EMEF Luiz Antunes
EMEF Luiz Covolan
EMEF São Vicente de Paulo
EMEF Vereador Marcial Pisoni 

EMEF Angelina Sassi Comandulli
EMEF Dolaimes Stédile Angeli
EMEF Eng. Mansueto Serafini
EMEF Fioravante Webber
EMEF João de Zorzi
EMEF José Bonifácio
EMEF Luiza Morelli
EMEF Manoel Pereira dos Santos
EMEF Osvaldo Cruz
EMEF Pe. Antônio Vieira
EMEF Presidente Castelo Branco
EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves
EMEF Prof. Ester Justina Troian Benvenutti
EMEF Prof. Ilda Clara Sebben Barazzetti
EMEF Ruben Bento Alves
EMEF Zélia Rodrigues Furtado

Organização das escolas e respectivos técnicos de referência

Região Administrativa Centro:
Deisi Rech – Assistente Social
Jaqueline Fedrizzi – Psicóloga

Região Administrativa Norte:
Deisi Rech – Assistente Social
Jaqueline Fedrizzi – Psicóloga
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EMEF Alberto Pasqualini
EMEF Basílio Tcacenco
EMEF Guerino Zugno
EMEF José de Alencar
EMEF Madre Assunta
EMEF Papa João XXIII
EMEF Prefeito Luciano Corsetti
EMEF Ramiro Pigozzi
EMEF Renato João Cesa
EMEF Santa Corona
EMEF Santo Antônio
EMEF São Vitor
EMEF Senador Teotônio Vilela
EMEF Villa Lobos

EMEF Caetano Costamilan
EMEF Carlin Fabris
EMEF Cidade Nova
EMEF Dezenove de Abril
EMEF Érico Cavinato
EMEF Fermino Ferronatto
EMEF Machado de Assistente
EMEF Nova Esperança
EMEF Paulo Freire
EMEF Prof Luís Fernando Mazzochi
EMEF Prof. Leonor Rosa
EMEF Rosário de São Francisco

Região Administrativa Sul: 
Bárbara Barreto – Assistente social

Vinícius Sauer – Psicólogo

Região Administrativa Oeste:
Celita Zandonadi – Assistente social

Mônica Bergozza – Psicóloga
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EMEF Abramo Pezzi
EMEF Afonso Secco
EMEF Américo Ribeiro Mendes
EMEF Angelo Francisco Guerra
EMEF Armindo Mário Turra
EMEF Atiliano Pinguelo
EMEF Bento Gonçalves da Silva
EMEF Eng. Dario Granja Sant’Anna
EMEF Érico Veríssimo
EMEF Erny de Zorzi
EMEF Jardelino Ramos
EMEF José Protázio Soares de Souza
EMEF Laurindo Luiz Formolo
EMEF Mario Quintana
EMEF Pe. João Schiavo
EMEF Prof. Marianinha Queiroz
EMEF Santa Lúcia
EMEF Sete de Setembro
EMEF Vitório Rech Segundo

EMEF Aristides Rech
EMEF Assis Brasil
EMEF Lobo da Costa
EMEF Pe. Leonardo Murialdo
EMEF Prof. Arlinda Lauer Manfro
EMEF São Valentin
EMEF Vinte e Um de Abril

Região Administrativa Leste:
Bárbara Barreto – Assistente social

Paula F. C. Lemos  – Psicóloga

Meio Rural:
Celita Zandonadi – Assistente social

Mônica Bergozza – Psicóloga
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EEI Alaíde Monteiro
EEI Ana Aurora do Amaral Lisboa – Unidade I
EEI Ana Aurora do Amaral Lisboa – Unidade II
EEI Antonieta Pistorello
EEI Aurora Milesi Rizzi
EEI Anilde Maggi
EEI Aprendendo a Viver
EEI Aracy Maria Casagrande Sehbe
EEI Bom Pastor
EEI Carinha de Anjo
EEI Carolina Sutil de Oliveira
EEI Casa da Criança
EEI Consolação
EEI Crescer e Aprender – Cinquentenário
EEI Crescer e Aprender – Santa Lúcia
EEI Dolaimes Stedile Angeli
EEI Dr. Renan Falcão de Azevedo
EEI Frei Ambrósio
EEI Geny Adélia Dalle Molle
EEI Leon
EEI Mamãe Ivone
EEI Maria Angélica
EEI Marquinhos
EEI Nivaldo Kercher
EEI Nossa Senhora de Fátima
EEI Nosso Amiguinho
EEI Paulina Soldatelli  Moretto
EEI Perci dos Santos
EEI Pica Pau Amarelo
EEI Planalto
EEI Planalto Rio Branco
EEI Professora Maria do Carmo Ioppi
EEI Professora Guilhermina Poloni Costa
EEI Raio de Sol
EEI Santa Rita de Cássia
EEI Santos Dumont
EEI São Francisco de Assis

Escolas de Educação Infantil com contrato de Gestão Compartilhada:
Deisi Rech – Assistente Social 
 Paula F. C. Lemos – Psicóloga
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EEI Tia Gema
EEI Tio Danilo
EEI Vovó Antônia
EEI Vovó Lu
EEI Vovó Maria
EEI Vovó Phelomena
EEI Walmor Wicteky
EEI Wanda Rossato Pontalti

E-mail institucional: psicossocialsmed@caxias.rs.gov.br

Contato telefônico

Assessoria nas escolas

Atendimento direto na SMED

Ficha Psicossocial

Ficha de Notificação ao Conselho Tutelar

Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente – FICAI

Acesso à equipe psicossocial

A comunidade escolar pode acessar a equipe técnica através dos seguintes canais:
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Ficha Psicossocial

Instrumento que as escolas preenchem, quando avaliam a necessidade de intervenção
psicossocial. Nele, são relatadas situações dos estudantes, ocorridas dentro ou fora do
ambiente escolar, e que estejam interferindo no processo ensino-aprendizagem.

Fluxo do atendimento da Ficha Psicossocial:
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Ficha de Notificação ao Conselho Tutelar – FNCT

É o documento preenchido pelas escolas para notificação de situações de violação de
direitos das crianças e dos adolescentes. A partir dele, o Conselho Tutelar aplica medidas
protetivas conforme as especificidades de cada caso.
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Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente – FICAI

A FICAI é um instrumento eletrônico utilizado para o combate da infrequência e do
abandono escolar. Com intervenções específicas, Escola, Conselho Tutelar e Ministério
Público desenvolvem ações articuladas, visando à permanência ou retorno do estudante
à escola. 

A escola, ao constatar que o estudante apresenta cinco (5) faltas consecutivas ou 20% de
faltas intercaladas e injustificadas no mês, deve preencher a FICAI e desenvolver ações
visando o retorno desse estudante. 

O professor deve estar atento à infrequência escolar, entendendo-a como um sinal de
alerta de que o estudante pode estar em situação de vulnerabilidade social ou risco.
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Rede de Apoio à Escola – RAE

A Rede de Apoio à Escola (RAE) é formada por vários setores integrantes da comunidade
na qual a escola está inserida. Ela envolve a articulação de diferentes atores e espaços
institucionais que visam à proteção de crianças e adolescentes, configurando-se como
um importante instrumento para a busca de estudantes infrequentes.

Acionar a RAE é papel fundamental da escola, para combater a infrequência e o abandono
escolar. Caso o estudante não retorne, mesmo após acionar a RAE e desenvolver outras
ações, a escola deve encaminhar a FICAI ao Conselho Tutelar.

A Equipe Psicossocial, frente a essas situações, dá suporte às equipes diretivas e demais
profissionais envolvidos, orientando-os sobre os procedimentos da FICAI.
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PROTOCOLO DE AÇÕES DO PSICOSSOCIAL PARA ESTUDANTES QUE NÃO
TIVERAM ACESSO AOS ESTUDOS MONITORADOS NÃO PRESENCIAIS

Especialmente no contexto de restrições às atividades presenciais para evitar a
transmissão do coronavírus (COVID-19), é essencial que as equipes das escolas, em
conjunto com as famílias, proativamente busquem engajar os estudantes para que
realizem os estudos monitorados não presenciais e avancem em seu aprendizado. 

Após tentativas sem sucesso, as escolas poderão acessar a Equipe Psicossocial via e-mail
institucional (psicossocialsmed@caxias.rs.gov.br) com um relato objetivo, porém com o
máximo de informações possíveis sobre o insucesso do contato, além de endereços e
todos os telefones da família ou do responsável pelo estudante. 

A partir do contato da escola com a SMED, a equipe auxiliará na tentativa de acesso ao
material disponibilizado, por meio da identificação das dificuldades apresentadas pelos
núcleos familiares, orientando os responsáveis sobre a importância da participação dos
estudantes e construindo estratégias com a rede de serviços e/ou com os órgãos de
proteção à criança e ao adolescente, para distribuição do material e acesso à educação
neste período.

Caxias do Sul, 03 agosto de  2020.
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O distanciamento social decorrente da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19 -
impôs aos estudantes e aos professores o afastamento do espaço escolar. No município
de Caxias do Sul estão sendo fornecidos estudos monitorados como estratégia de acesso
à educação, até que todos possam retornar à escola. No entanto, ao longo desses quatro
meses de afastamento, diversas equipes diretivas têm solicitado o auxílio da equipe
psicossocial da SMED para localizar estudantes que não estão acessando as atividades
disponibilizadas.

Diante desse quadro e do agravamento dos problemas sociais nesse momento da
pandemia, fomentar a busca ativa escolar para proporcionar a manutenção do vínculo
entre a escola e os alunos e suas famílias tem sido uma forma de acompanhar e estimular
o engajamento de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.

De uma forma geral, busca ativa significa levar o Estado ao cidadão. É uma forma de
chegar às pessoas que não estão tendo acesso à escola ou a outros serviços públicos. Ela
pressupõe superar a postura passiva de esperar que a população busque um serviço, uma
política pública, ou um benefício, e desenvolver ações diversas que permitam identificar
e acessar as populações mais vulneráveis. 

No contexto educacional, a busca ativa está prevista como estratégia para cumprimento
de metas do Plano Nacional de Educação, tendo como maior objetivo garantir o acesso
de todos à educação e enfrentar a evasão e o abandono escolar, principalmente no curso
da pandemia do COVID-19.

Nessa busca ativa, a escola tem papel fundamental, podendo contar com o apoio do
Psicossocial da Secretaria para identificar aqueles estudantes cujo vínculo com a escola
possa ser rompido. 

Seguem ações de busca ativa de estudantes a serem desenvolvidas pela equipe diretiva e
professores:

PROTOCOLO
DE BUSCA ATIVA DE ESTUDANTES EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Todos os movimentos realizados pela escola, nas
diferentes tentativas de busca ativa, devem ficar

registrados na ficha de cada estudante.



REFERÊNCIAS

Conselho Federal de Psicologia. Referências técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na
Educação Básica / Conselho Federal de Psicologia. Brasília: CFP, 2013.

Conselho Federal de Serviço Social. Trabalho e Projeto Profissional nas políticas
Sociais: Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de
Educação. Brasília: CFESS, 2012.
BRASIL.

Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2001.

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE, EDUCAÇÃO, FAMÍLIA
E SUCESSÕES. CAOIJEFAM. PROMOTORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. PREDUC/RS.
Nota Técnica Conjunta nº 02/2020.

CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. CIEB: notas técnicas #17:
estratégias de aprendizagem remota (EAR): características e diferenciação da educação a
distância (EAD). São Paulo: CIEB, 2020. E-book em pdf.

Rua Borges de Medeiros, 260 – Centro – CEP 95020-310 – Caxias do Sul – RS  (54) 3901-2323
www.educacao.caxias.rs.gov.br 


