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Ponto de
partida

Projeto do GT Busca Ativa Escolar composto
por Promotores/as de Justiça e
Promotores/as de Justiça Regionais de
Educação, e pelo GAT (Gabinete de
Assessoramento Técnico) coordenado pelo
CAOIJEFAM

Necessidade de regionalização para maior
engajamento da comunidade ao tema
proposto de busca ativa escolar e
permanência na escola, com recuperação
das aprendizagens, no período da
pandemia Covid-19.



Objetivos
Objetivo geral: 

Objetivos específicos: 

Fomentar o desenvolvimento da Busca Ativa Escolar como meio
garantia do direito social à Educação de todas as crianças e
adolescentes, garantindo a matrícula escolar a qualquer tempo e a
necessária elaboração de plano de ação para recuperação da
aprendizagem desses alunos.

1. Sensibilizar as redes municipais e estadual para a premência do
desenvolvimento da Busca Ativa Escolar face ao contexto pandêmico; 
2. Compartilhar dados que demonstrem a dispersão das crianças e
adolescentes durante o ano de 2020/21, face ao ensino remoto, sua
vulnerabilização e os prejuízos ao desenvolvimento;
3. Fortalecer a estratégia de atuação em rede intersetorial, essencial
para o enfrentamento da evasão, com a elaboração de planos de ação
conjuntos, especialmente para recuperação das aprendizagens;
4. Fomentar a atuação da rede intersetorial frente às determinações
que incidiram e incidem para manter o estudante afastado da escola;
5. Fomentar o desenvolvimento de planos de enfrentamento dos
desafios da aprendizagem e da recuperação de estudos, com vistas a
interromper o ciclo de desmotivação por meio da potência da
aprendizagem.  



Reunião interna
com membros

do MPRS 

Data: 05/10/2021
Encontro virtual envolvendo mais de 80
Promotores com atuação na área da Educação e da
Infância e Juventude, em conjunto com o Centro de
Apoio Operacional e a Subprocuradoria-Geral de
Justiça para Assuntos Institucionais 





Reuniões
regionalizadas

com  gestores e
redes de apoio e

proteção 
Período: 21/10 a 01/12/2021
Encontros: 12 reuniões (organizadas conforme
PREDUCs, com o convite a todos os membros que atuam
na Infância naquela região e aos representantes do
sistema de garantia de direitos de crianças e
adolescentes) 





Participantes
2203(Prefeitos/as,

Secretários/as, equipes
das SMEDs, CREs, CRAS,

CREAS, Saúde, CTs)

Municípios
420/497  

Membros
Presentes

40

84,5%! 



Percentual de Municípios Presentes

Caxias do Sul                      87%

Novo Hamburgo                  91%

Osório                                   96%

Passo Fundo                         70%

Pelotas                                  86%

Porto Alegre                         100%

Santa Cruz do Sul               95%

Santa Maria                         95%

Santo Ângelo (1)                   75%

Santo Ângelo (2)                  89%

Uruguaiana                           87,5% 



Questões emergentes nos debates:

- valorização da iniciativa do Ministério Público;

- concordância com a gravidade do quadro, embora as

heterogeneidades entre os municípios;

- disposição para o enfrentamento do desafio da busca

ativa escolar;

- preocupação sobre como articular a busca ativa à

FICAI;

- dúvidas sobre a possibilidade ou não de retenção;

- experiências locais de articulação da rede intersetorial,

com campanhas, carreatas, uso de mídias sociais, entre

outros recursos;

- demanda pela continuidade do processo de discussão

com os encontros nas regionais, no ano de 2022, com

foco na busca ativa e na recuperação das

aprendizagens.




