
 
 

GABINETE DE ARTICULAÇÃO PARA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
NO ESTADO DE GOIÁS (GAEPE-GO) 

NOTA TÉCNICA GAEPE-GO Nᵒ 02/2022 

 

Estabelece o posicionamento do GAEPE-GO acerca da 
necessidade de os municípios goianos aderirem à 
estratégia Busca Ativa Escolar (Unicef) e instituir o Comitê 
Intersetorial com o objetivo de garantir direitos à 
educação, que enseja ter assegurados acesso, 
permanência e aprendizagem dos estudantes em Goiás. 

CONSIDERANDO que as crianças e os adolescentes têm garantido o direito 
fundamental à educação pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) com o objetivo de proporcionar o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996, estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, em especial, o inciso III, do art. 5º; § 2º, inciso II, do art. 7º; Inciso VII, 
do art. 12 e o inciso VI, do art. 23, que tratam da frequência escolar do estudante matriculado 
em instituição de ensino de educação básica e da responsabilidade institucional do controle 
de frequência pelo estabelecimento de ensino; 

CONSIDERANDO que a universalização da educação básica está prevista na 
meta 2 do Plano Nacional de Educação 2014-20241, que apresenta como objetivo garantir o 
acesso ao ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos, bem como 
a conclusão desta etapa na idade recomendada para, pelo menos 95% dos alunos; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 1998, 
que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás, 
especificamente, a alínea “a”, inciso I e inciso VI, do art. 33, que versa acerca do percentual 
mínimo de frequência escolar para aprovação e controle de frequência; 

 
1  Disponível em: https://pne.mec.gov.br/ Acesso em 20 set. 2022. 

 

file:///C:/Users/patricia.mcoutinho/Downloads/Disponível%20em:%20https:/pne.mec.gov.br/


CONSIDERANDO a Portaria nº 4217/2021, de 27 de outubro de 2021, da 
Secretaria de Estado da Educação, que institui a “Busca Ativa: Acolher para Permanecer” na 
Rede Estadual de Ensino de Goiás, por meio de acompanhamento e monitoramento da 
trajetória de vida acadêmica e pessoal dos estudantes, com o objetivo de combater o 
abandono e a evasão escolar;   

CONSIDERANDO que, de acordo com o relatório “Cenário da Exclusão 
Escolar no Brasil – um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação”, 
publicado em abril de 2021 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância2 (Unicef), em 
novembro de 2020, na região Centro- Oeste cerca de 250.000 crianças e adolescentes de 6 a 
17 anos estavam fora da escola ou sem atividade escolar, o que corresponde a 8,5% dessa 
parcela da população, sendo que no Brasil, esse número atinge cerca de 5 milhões de 
estudantes que não tiveram acesso à educação, 13,9% dessa parcela da população em todo o 
país;   

CONSIDERANDO que a busca ativa é um dos principais métodos indicados 
para apoiar a mitigação e a reversão do atual cenário de agravamento dos indicadores de 
evasão e abandono escolares – consistindo, inclusive, em uma das estratégias previstas pelo 
Plano Nacional de Educação (PNE)3 para a universalização da educação básica para a 
população de 4 a 17 anos; 

CONSIDERANDO que as causas de abandono e a evasão escolar afetam 
principalmente crianças e adolescentes de 4 a 17 anos vindos de camadas mais vulneráveis da 
população, tais como a falta de interesse pela escola, doenças que impeçam a frequência 
escolar, violências diversas (na família, na escola ou no território), questões emocionais ou 
trabalho infantil, gravidez na adolescência, preconceito e discriminação e falta de 
documentação ultrapassam os limites da escola, o que dificulta as ações das redes de ensino 
na garantia da permanência do aluno na escola; 

CONSIDERANDO a existência e disponibilidade do Sistema de Busca Ativa 
Escolar BAE da Unicef4 uma solução tecnológica inovadora que auxilia as escolas estaduais e 
municipais no acompanhamento e monitoramento da frequência escolar;  

CONSIDERANDO que, no Estado de Goiás de acordo com os dados da 
Plataforma do Busca Ativa Escolar Unicef, em setembro de 2022, aderiram formalmente à 
estratégia do Busca Ativa Escolar do Unicef apenas 67 municípios, sendo que deste universo 
só 22 estão ativos; 

CONSIDERANDO que o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, e considerando que sua intervenção em relação aos alunos evadidos ou 
infrequentes, é fundamental no processo de resgate ao aluno para a sala de aula;  

 
2 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil. Acesso em 20 
set. 2022 
3  Disponível em: https://pne.mec.gov.br/.  Acesso em 20 set 2022 
4 https://buscaativaescolar.org.br/temas/causas-da-exclusao-escolar Acesso em 20 set. 2022. 
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CONSIDERANDO a Nota nº 01/2021 do GAEPE/GO, que recomendou aos 
municípios de Goiás, às instituições de Ensino e Conselhos Tutelares a adoção do mecanismo 
de Busca Ativa para diminuir o índice de evasão escolar no contexto da Pandemia Mundial de 
Covid-19; 

CONSIDERANDO a necessidade da permanência do estudante na escola, 
bem como de oportunizar a todos os estudantes o direito a uma aprendizagem de qualidade 
e equânime; 

CONSIDERANDO a importância da adesão de todos os municípios para o 
fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado e os municípios de Goiás, uma vez 
que o Estado já aderiu à referida plataforma estratégica e já conta com equipe estadual 
formada e designada para desenvolver um trabalho colaborativo e integrado às prefeituras e 
secretarias municipais de educação na busca de crianças e adolescentes em situação de 
exclusão, abandono e evasão; 

O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação no 
Estado de Goiás (GAEPE-GO), vem, por meio, desta Nota Técnica:  

1- Recomendar aos gestores dos municípios e do Estado de Goiás: 
a) Que, se ainda não o fizeram, promovam a adesão e/ou renovação a estratégia Busca 

Ativa Escolar, criada pelo Fundo das Nações Unidas para infância (Unicef); 
b) Que adotem medidas para que todas as escolas estaduais e municipais estejam 

cadastradas na Plataforma de Busca Ativa Escolar (BAE) permitindo um 
monitoramento efetivo em todo o estado; 

c) Que instituam Comitê Intersetorial para Busca Ativa Escolar com o objetivo de garantir 
direitos à educação e assegurar o acesso, permanência e aprendizagem dos 
estudantes; 

d) Que assegurem que tais comitês tenham representantes dos seguintes órgãos: 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Conselho 
Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA), Defensoria Pública (nos 
municípios que possuem), Secretaria de Saúde e Assistência Social, Conselho Tutelar, 
Ministério Público e Vara da Infância e da Juventude. 
 

2- Recomendar que os Comitês Intersetoriais assumam os seguintes objetivos 
estratégicos: 

a) Fomentar a adesão dos municípios de Goiás à plataforma Busca Ativa Escolar do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e com isso ampliar e fortalecer o regime 
de colaboração entre estado e municípios;  

b) Atuar de forma indutora na busca pela universalização do acesso e permanência dos 
estudantes na escola; 

c) Dialogar sobre o enfrentamento da cultura do fracasso escolar a fim de superar 
desafios e alcançar o sucesso dos estudantes. 
 

3- Recomendar que os Comitês Intersetoriais se comprometam (ou assumam) com as 
seguintes ações prioritárias: 



a) Elaborar um plano para acompanhamento e monitoramento das ações de resgate e 
permanência do estudante na escola; 

b) Analisar as principais causas do abandono escolar, elencadas por cada município, por 
meio do monitoramento realizado pelas unidades escolares e propor ações que 
resultem na redução das taxas de abandono;  

c) Realizar estudos, debates e estratégias conjuntas entre os órgãos envolvidos e a 
comunidade em geral, com objetivo de propor, desenvolver e implementar ações que 
promovam o acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes na escola;  

d) Apropriar-se do diagnóstico sobre atraso escolar e sugerir ações de enfrentamento da 
distorção idade-série;  

e) Definir serviços públicos que possam contribuir com a escola no enfrentamento da 
distorção idade-série;  

f) Monitorar as ações estabelecidas para enfrentamento da distorção idade-série; 
g) Adotar estratégias de mobilização das famílias para matrícula dos estudantes nos 

períodos de dezembro/janeiro e julho, para atingir principalmente as crianças e jovens 
que estão fora da escola;  

h) Monitorar as intervenções propostas e corrigir as rotas quando necessário;  
i) Trabalhar de forma conjunta e articulada com a Rede de Atenção Básica do Município, 

realizando Busca Ativa dos alunos com reiteradas faltas ou evadidos, visando acolher, 
encaminhar a família e os alunos para os atendimentos necessários na Rede de 
Atenção Básica dos municípios (Escolas, CREAS, CRAS, CAPS, etc). 

j) Analisar e propor soluções para o resgate e a permanência dos estudantes que estão 
em situação de abandono ou fora da escola, identificados pelas unidades escolares, 
membros do comitês e redes de proteção; 

k) Reunir-se ordinária e extraordinariamente todos os meses, conforme cronograma 
estabelecido para discutir os casos de abandono e propor ações conforme 
estabelecido no item 2. 

 

Goiânia, 14 de outubro de 2022. 
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Instituto Articule 

Coordenação Gaepe-GO 
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