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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
NO PÓS-PANDEMIA

• Dimensão e multiplicidade das redes escolares brasileiras
• Combate à evasão e ao abandono escolar
• Realização de busca ativa
• Resgate do vínculo dos estudantes com a escola 

(pertencimento)
• Fortalecimento do vínculo escola-família - danos estruturais e 

sociais para estudantes e suas famílias, sobretudo as mais 
vulneráveis 

• Retrocessos do processo educacional e da aprendizagem
• Equidade no tratamento em relação ao direito de acesso às 

tecnologias
• Garantia de infraestrutura tecnológica para o ensino híbrido



Ações de enfrentamento ao abandono e evasão escolar

Brasil 
na 

escola

Parceria 
com o 

disque 100

Observatório 
Nacional de 

Monitoramento 
do acesso e 

permanência na 
Educação Básica

Plataforma 
de 

integração 
com a rede 
de proteção

Plataforma 
do sistema 
de Alerta 

Preventivo

• Campanha nacional lançada: “Disque 100 
Brasil na escola

• Protocolos de encaminhamento

• Núcleo de coordenação na 
SEB/MEC

• Polos nas UFs
• Articuladores estaduais
• Articuladores municipais

• Integração das plataformas
• Integração entre os diferentes órgãos 

nacionais: MEC, MS, MMFDH, MC

• Implementação do SAP 
nacionalmente

• Estudo para calibragem e 
automatização do sistema



Disque 100 
Brasil na 
Escola

Busca Ativa 
Escolar

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO
A criança  não está vinculada à rede ou não está 

frequentando a escola

Canal de 
notificação para 
a população em 

geral

Canal de alerta para 
profissionais do 

sistema de garantias 
dos direitos das 

crianças e 
adolescentes

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
A criança está vinculada à rede e frequentando a escola

Sistema de Alerta 
Preventivo Sistema Presença

Acompanhamento 
da frequência no 

Busca Ativa Escolar

Identificação 
precoce dos 

estudantes com 
maior risco de 

abandono

Acompanhamento 
da frequência 
escolar e das 

causas de 
abandono para 
estudantes do 
Auxílio Brasil

Acompanhamento 
das crianças 

atendidas pelo BAE



Sistema de Alerta Preventivo





Aplicação de 
formulários

MAPEAMENTO 
DOS RISCOS

1
• Duas partes: uma para o estudante e uma para a escola;
• Levanta fatores em 5 dimensões relacionais:

• Estudante - Escola
• Estudante - Professores
• Estudante - Família
• Estudante - Comunidade
• Estudante – Estudante

• Alguns fatores:
• Contexto de residência do estudante;
• Engajamento do estudante;
• Engajamento da família;
• Saúde e socioemocional;
• Frequência escolar;
• Trajetória escolar;
• Histórico de abandono e evasão;
• Fatores desencadeadores de alto risco.

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

• Uso de plataforma para cadastro 
dos estudantes e das respostas

• Devolutiva do mapeamento



ESCUTA ATIVA

2

Avaliação e 
estabelecimento de 

rotinas de 
acompanhamento 

individualizado 
conforme a presença de 

fatores de risco

• Escuta ativa em entrevista qualitativa direcionada por profissional qualificado 
para aqueles estudantes com presença de fatores de risco monitorado.

• Definição dos encaminhamentos.

• Estabelecimento de rotina de monitoramento dos estudantes com presença de 
fatores de risco mapeados, podendo envolver:

• Conversas com estudante, professor(a), rede de apoio - estruturada;
• Ficha de acompanhamento de estudante na plataforma, com registro dos 

encaminhamentos, rotinas de acompanhamento e observações;
• Material formativo para profissionais que atuarão no acompanhamento;
• Possibilidade de engajamento de estudantes em atividades intra-escolares

conforme os fatores de risco mapeados.

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo



3
Ações preventivas e 
encaminhamentos

Encaminhamentos 
intra-escolares e 

encaminhamentos 
de situações à rede 

de proteção

• Ações preventivas universais para todos os estudantes;
• Ações preventivas seletivas para estudantes que apresentaram alguns dos fatores de 

risco mapeados;
• Ações preventivas indicadas para estudantes com presença de fatores 

desencadeadores de alto risco.

• Protocolos de encaminhamento extra-escolar para situações em que é necessário o 
engajamento de outros atores do Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e 
Adolescentes:

Fonte da imagem: livro-mpve-abordagem-tecnica-das-
situacoes-de-violencia-sexual-versao-final-em-09-12-2021.pdf 
(tjdft.jus.br)

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/centro-judiciario-mulher/documentos-e-links/arquivos/livro-mpve-abordagem-tecnica-das-situacoes-de-violencia-sexual-versao-final-em-09-12-2021.pdf


Acompanhamento 
e adaptação

4

Revisão do 
questionário e 

recalibragem dos 
fatores preditores 

com base nos dados 
de abandono do 

ano

Sempre que possível, deve-se promover espaços para
compartilhamento de boas práticas entre orientadores, escolas e
redes. Os materiais instrucionais e diretrizes de ação devem ser
atualizados considerando as lições obtidas a partir da
implementação.

COMPARTILHAMENTO 
DE BOAS PRÁTICAS

No fim do ano letivo, os dados de abandono devem ser cruzados com
as informações coletadas no questionário, a fim de identificar a
capacidade preditiva dos indicadores utilizados, assim como a métrica
para definição de risco.

É fundamental que as equipes de gestão escolar se reúnam para
discutir a efetividade das ações adotadas frente ao alerta preventivo e
que melhorias podem ser realizadas para o próximo ano letivo.

DISCUSSÃO ENTRE 
EQUIPE ESCOLAR

ANÁLISE DOS DADOS

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo



Programa Educa Mais Norte e 
Nordeste

Observatório de Monitoramento do acesso e 
permanência na Educação Básica

Observatório 
Nacional (MEC)

Observatórios 
estaduais (UFs)

Coordenador

Articuladores com as 
redes municipais

Visitantes

Especialista em  
monitoramento 

(consultor)

Analista em 
articulação regional 

(consultor)

Analista pedagógico 
e psicossocial 

(consultor)

Analista 
socioambiental 

(consultor)

Atribuições:
• Encaminhamento das 

notificações do Disque 100 
Brasil na Escola

• Acompanhamento e 
monitoramento do Sistema 
Presença

• Acompanhamento e 
formação para o Sistema 
de Alerta Preventivo

• Acompanhamento e 
implementação do Busca 
Ativa Escolar

• Monitoramento dos dados 
de abandono e evasão 
escolar

• Articulação e avaliação da 
estratégia nacional de 
enfrentamento ao 
abandono e evasão escolar



Estabelecer os 
parâmetros da 

avaliação

Conhecer o nível de 
aprendizagem dos 

estudantes

Estratégias de 
reagrupamento

Percursos pedagógicos 
que dialogam com o 

mapeamento

Acompanhamento

www.avaliacoes.mec.gov.br

http://www.avaliacoes.mec.gov.br/


“O ato de avaliar é um ato de investigar.”

(LUCKESI, 2011)

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem - componente do ato pedagógico. 1 ed., São 
Paulo: Cortez, 2011.



USO DE SEUS RESULTADOS:
- Contexto de uma ação em processo, a fim 

de subsidiar decisões:
• Tempestividade;
• Avaliação e gestão se referem a mesma 

ação;
- Se diferencia do uso probatório ou seletivo.

VARIADOS MOMENTOS DA AÇÃO:
- Envolvem avaliações de contexto, de resultados 

intermediários e de resultados finais;
- Disponibilização em ciclos;
- Possibilidade de comparabilidade entre as aplicações;
- Possibilidade de acompanhamento individual, da escola, da 

rede.

www.avaliacoes.mec.gov.br

http://www.avaliacoes.mec.gov.br/


Avaliações 2021
(out)

1º ciclo de avaliações 
2022

(14/03/2022)

2º ciclo de avaliações 
2022

(23/05/2022)

3º ciclo de avaliações 
2022
(ago)

4º ciclo de avaliações 
2022
(out)

1º ao 5º 
ano

2º ao 5º 
ano

LP -
fluência

LP –
redação

Ciências

LP

Matemá
tica

1º ao 5º 
ano

1º ao 9º 
ano

2º ao 5º 
ano

1º ao 9º 
ano

1º ao 9º 
ano

2º ao 9º 
ano

1º ao 9º 
ano e EM

2º ao 9º 
ano

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

2º ao 9º 
ano

2º ao 9º 
ano e EM

Língua 
Inglesa

6º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

2º ao 9º 
ano

2º ao 9º 
ano e EM

6º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

2º ao 9º 
ano

2º ao 9º 
ano e EM

6º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

1º ao 9º 
ano e EM

2º ao 9º 
ano

2º ao 9º 
ano e EM

6º ao 9º 
ano e EM



I Fórum de discussão dos resultados das 
avaliações diagnósticas e formativas

16 a 20/05/22 das 14h30 às 18h
Canal do MEC no Youtube

• 16/05: Abertura e apresentação dos resultados gerais do 1o ciclo
• 17/05: Discussão dos resultados das avaliações dos anos iniciais
• 18/05: Discussão dos resultados das avaliações dos anos finais
• 19/05: Discussão dos resultados das avaliações do Ensino Médio
• 20/05: Lançamento do 2o ciclo de avaliações, do aplicativo de correção 

textual e dos materiais estruturados para o Ensino Fundamental.



PLANEJAMENTO ESCOLAR:

1. Cadastrar os profissionais
2. Cadastrar as turmas e estudantes
3. Impressão dos testes (a partir de 14/3/22)
4. Realização dos testes cognitivos
5. Lançamento dos resultados
6. Análise e discussão dos resultados
7. Preparação dos grupos (para o APA)
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• Comentários pedagógicos 
item a item

• Materiais formativos
• Mapa das turmas e das 

escolas conforme nível de 
proficiência

Devolutivas 
pedagógicas



• Mapeamento das 
turmas

• Possibilidade de 
Reagrupamentos

Reagrupamentos



Mapeamento das aprendizagens – anos finais



Mapeamento das aprendizagens – anos finais



• Monitorias com uso dos materiais estruturados
• Monitores não compõem quadro de professores da

escola
• Monitorias nos horários da turma regular,

preferencialmente
• Foco nas habilidades estruturantes
• Se houver necessidade de priorização, iniciar com

níveis mais críticos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Acompanhamento Personalizado das Aprendizagens  –
Monitorias











Cronograma 1ºsem/2022
ESTRATÉGIA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Sistema de alerta 
preventivo

Seleção de 
monitores

Formação dos 
monitores e 
equipes das 
escolas

Disponibilização 
dos 
questionários na 
plataforma e 
inclusão das 
informações

Devolutivas e 
início das 
avaliações/escu
ta ativa

Acompanhame
nto

Avaliações 
diagnósticas e 

formativas

Cadastros 
na 
plataforma

Cadastros 
nas 
plataformas

Disponibilização e 
aplicação dos 
testes do primeiro 
ciclo

Análises dos 
resultados e 
tomada de 
decisões

Disponibilização 
e aplicação dos 
testes do 
segundo ciclo

Análises dos 
resultados e 
tomada de 
decisões

Acompanhamento 
personalizado das 

aprendizagens

Seleção dos 
monitores

Formação dos 
monitores e 
mentores

Monitorias do 
primeiro ciclo

Avaliação das 
monitorias

Monitorias do 
segundo ciclo
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