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OBJETIVO:

Induzir e fomentar a permanência, as aprendizagens  e a progressão  escolar com equidade e na idade adequada 

dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental.

Maiores informações: www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola

APOIO 
TÉCNICO E 

FINANCEIRO

VALORIZAÇÃO DE 
BOAS PRÁTICAS

INOVAÇÃO Estratégias de 
Aprendizagem

Estratégias de 
Permanência

Sistema de Alerta 

Preventivo – SAP
Early Warning System

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714
http://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola


Por que um sistema de alerta preventivo?

que ingressam 

no Ensino 

Fundamental

ingressam 

no EF Anos 

Finais

ingresssam 

no ensino 

médio

94
alunos

De cada

100
alunos

78
alunos

*Considerando taxas de evasão acumuladas 

de escolas públicas (Inep 2017/2018)

acabam o 

ensino 

médio

58
alunos



Por que um sistema de alerta preventivo?

que ingressam 

no Ensino 

Fundamental

ingressam 

no EF Anos 

Finais

Abandonam/evadem 

depois do Ensino 

Fundamental I

94
alunos

De cada

100
alunos

36
alunos

* Considerando taxas de evasão acumuladas e repetências de escolas públicas (Inep 2017/2018; Inep 2019)

“Geralmente, implementamos

ações para reduzir a evasão e o

abandono depois que o aluno(a)

já evadiu/abandonou.”

O Sistema de Alerta Preventivo

se antecipa prevendo o risco de

cada aluno evadir a escola

antes que de fato ocorra
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Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo



Aplicação de 

questionário

MAPEAMENTO 

DOS RISCOS

1

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

FASE ATUAL – PILOTO 2021:

• Duas partes: uma para o estudante e uma para 

a escola;

• Levanta fatores sobre:

• 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.

PARA 2022:

• Uso de plataforma para cadastro dos 

estudantes e das respostas;

• Calibragem do instrumento.



Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

2

DEVOLUTIVA 

DO 

DIAGNÓSTICO

Apresentação 

para os diferentes 

atores do 

resultado do 

mapeamento

! Atenção para 

dados sensíveis e 

identificados

• FASE ATUAL – PILOTO 2021:



Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

2

DEVOLUTIVA 

DO 

DIAGNÓSTICO

Apresentação 

para os diferentes 

atores do 

resultado do 

mapeamento

! Atenção para 

dados sensíveis e 

identificados

• PARA 2022:

• Uso da plataforma para devolutivas dois tipos de devolutiva:

• Por questão, por estudante

• Sendo:

• Grupo 1: estudantes com presença de fatores desencadeadores de alto risco 

mapeados;

• Grupo 2: estudantes com presença de outros fatores de risco mapeados; 

• Grupo 3: estudantes sem presença dos fatores de risco mapeados.

1. Detalhada:

2. Geral da escola:

*Imagem ilustrativa

TRABALHO 

INFANTIL SITUAÇÃO DE 

RUA

VIOLÊNCIA 

E/OU ABUSO

DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA

PROBLEMAS 

DE SAÚDE

GRAVIDEZ

Estudantes que apresentam 

qualquer fator desencadeador de 

alto risco devem ser 

acompanhados



Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

3

ACOMPANHAMENTO

Estabelecimento 

de rotinas de 

acompanhamento 

individualizado 

conforme a 

presença de 

fatores de risco

• 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.



4

ENCAMINHAMENTOS 

EXTRA-ESCOLARES

Encaminhamento 

de situações à 

rede de proteção

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

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:

! Essas situações exigem em geral um grau de sigilo e acompanhamento constante 

de profissionais qualificado(a)s

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


5
REVISÃO E 

AJUSTES NO 

MODELO

Revisão do 

questionário e 

recalibragem dos 

fatores preditores 

com base nos 

dados de 

abandono do ano

Fluxo do Sistema de Alerta Preventivo

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



Rede de governança

Equipe de Gestão do Programa no nível federal

Profissionais indicados pelas secretarias estaduais e 

seccionais da Undime

Coordenadores locais do Programa Brasil na Escola

Equipe responsável pela 

implementação na escola



Fortalezas e desafios

Fortalezas

• Amplitude – será disponibilizado às 
mais de 120 mil escolas brasileiras;

• Envolvimento das redes de ensino e 
instituições representativas (Consed e 
Undime);

• Flexibilidade para adaptar questionário 
e as formas de encaminhamento;

• Plataforma para processamento dos 
dados e acompanhamento dos 
estudantes – utilização totalmente 
gratuita;

• Apoio financeiro às escolas que 
atendem populações mais vulneráveis;

• Apoio com formações e cursos;

• Construção de uma cultura de 
prevenção ao abandono escolar e 
reflexão sobre as causas do abandono;

• Levantamento de dados e estudos 
sobre o tema.

Desafios

• Calibragem do questionário;

• Precisão nas devolutivas;

•Mapeamento dos estudantes conforme 
o grau de risco;

• Articulação escola-rede de apoio-rede 
de proteção;

• Conectividade e uso da plataforma;

• Formação dos profissionais;

•Disponibilidade de profissionais para 
realização das etapas e 
acompanhamento periódico dos 
estudantes;

• Avaliação de impacto;

•Restrição e sensibilidade no uso dos 
dados;

•Não rotulação dos estudantes;

• Abordagem das especificidades 
regionais, tendo em vista o tamanho do 
Brasil.
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