


Exclusão escolar no Brasil

POR FAIXA ETÁRIA

4 e 5 anos 6 a 14 anos 15 a 17 anos

1.151.000
adolescentes

407.000
crianças

182.000

crianças e adolescentes

1.740.000

Fonte: PNAD, 2018

53% vivem em 

famílias com renda per 

capita de até ½ salário 

mínimo.



Estratégia composta por uma metodologia social e uma plataforma 
tecnológica, disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios, 

que visa:

IDENTIFICAR ACIONAR 
REDE DE 

PROTEÇÃO

FORTALECER A 
INTERSETORIALIDADE

E REGIME DE 
COLABORAÇÃO

PRODUZIR 
INFORMAÇÕES 
DIAGNÓSTICAS

(RE)MATRICULAR 
/ PERMANECER

O que é a Busca Ativa Escolar?



Adesões municipais Adesões estaduais

3.204 20 
(em janeiro de 2021, já temos 23 UFs)

Alertas aprovados 
(aguardando providências)

Casos em andamento 
(aguardando rematrícula)

Rematrículas realizadas 
(crianças e adolescentes 

dentro da escola)

160.208 48.427 79.596

Algumas informações estatíticas sobre a Busca 
Ativa Escolar no Brasil em dezembro de 2020



Cenário dos casos em andamento nos 
municípios, por UF – mapa de calor



Principais motivos



Ações 
complementares de 
apoio aos estados e 
municípios



Curso em EAD Busca Ativa Escolar Na Prática

Objetivo: apoiar a 
implementação da Busca Ativa 
Escolar nos estados e 
municípios. 

Formato: autoinstrucional, 
dividido por módulos, de 
acordo com os perfis existentes 
na estratégia; possui 
certificação.

http://www.youtube.com/watch?v=EhTipAb8V3k


Orientações para adaptação da estratégia em situações de crises e emergências a fim 

de:

• Prevenir o aumento do abandono e evasão escolares.

• Mobilizar profissionais das escolas municipais e estaduais com o intuito de envolve-los 

nas atividades da estratégia.

• Acionar a rede de proteção de direitos de crianças e adolescentes.

• (Re)matrícular e/ou garantir a participação de estudantes nas atividades realizadas 

remotamente.



Funcionalidade que tem por objetivo auxiliar escolas e professores no 

acompanhamento da frequência escolar de estudantes em situações de 

crises e emergências, possibilitando:

• Avaliação da situação na rede educacional municipal e estadual.

• Tomada de providências rápidas para prevenir o abandono escolar.



Campanha 
https://buscaativaescolar.org.br/campanha/

Disponibilização de 

orientações e kit de 

materiais para que 

municípios e estados 

realizando campanhas 

locais de combate ao 

abandono e evasão 

escolares.

https://buscaativaescolar.org.br/campanha/


Para saber mais, visite

https://buscaativaescolar.org.br/

Em caso de dúvidas, entre em contato com 
os canais de suporte

https://buscaativaescolar.org.br/


Obrigado!


