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A Associação de Pais e Professores (PTA) foi um agente muito importante na prevenção do abandono 

escolar na Escola Secundária de Prey Koki quando a escola começou a adoptar o seu Sistema de 

Alerta Rápido (EWS), uma intervenção do Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar da 

USAID (SDPP). O Director-Adjunto de Prey Koki, Suos Sen, explica:

“Diversos alunos voltaram à escola e estão a frequentá-la regularmente após ausências 

frequentes ou até [abandono escolar] no seguimento de visitas domiciliárias da 

comunidade e membros da PTA.”

Todas as escolas de 2.º e 3.º ciclo no Camboja têm uma PTA – normalmente composto pelo director-

adjunto, membros dos conselhos comunais, chefes da aldeia e representantes da comunidade 

– para apoiar a escola de várias maneiras. Normalmente, as PTA’s angariam fundos para melhorar 

as infraestruturas da escola e construir estradas. Até à implementação do EWS, as PTAs raramente 

lidavam com questões ligadas ao abandono escolar.

A equipa do SDPP formou membros da PTA em 215 escolas-alvo em seis províncias do Camboja 

para implementar o EWS e prevenir o abandono escolar dos alunos. A formação preparou-os para 

realizar visitas aos domicílios em que as crianças faltavam frequentemente à escola; a organizar 

reuniões de comunidade para a consciencialização sobre os impactos negativos do abandono 

escolar; e a mobilizar recursos comunitários para ajudar as crianças a continuarem na escola. Os 

membros da PTA da Escola de 2.º e 3.º Ciclo de Prey Koki visitaram as casas dos alunos em risco 

e conduziram reuniões comunitárias três ou mais vezes por ano. “Estou contente por incentivar os 

alunos a voltarem para a escola”, disse Um Sak, Presidente da PTA de Prey Koki, “uma vez que eu 

não tive oportunidade de estudar como eles.” 

O absentismo frequente é um factor de abandono escolar. Quando a escola comunica as faltas dos 

alunos, os membros da PTA de Prey Koki vão visitar as casas dos alunos e falam com os pais e os 

alunos sobre o problema e ajudam-nos a encontrar soluções. Num dos casos, e de forma a prevenir 

o abandono escolar duma aluna da Prey Koki, Soum Rong, a PTA angariou fundos para comprar-

lhe uma bicicleta – uma vez que ela vivia longe da escola – e materiais de estudo. Isso alterou a 

possibilidade de Soum Rong continuar na escola:

“Vou à escola regularmente e a horas desde que recebi uma bicicleta da PTA na minha 

comunidade. Antes de ter recebido a bicicleta, quase abandonei a escola uma vez que 

era muito difícil andar os sete quilómetros de estradas rurais para ir à escola.”

Rong não tem intenção de abandonar a escola. “Adoro estudar e estou empenhada em continuar os 

meus estudos para me tornar professora.”

Esta é apenas uma história de sucesso que surgiu do trabalho do SDPP com escolas e comunidades 

no Camboja. Nos últimos dois anos em que as escolas usaram o EWS, houve menos 13% de 

abandono escolar por alunos em risco do que no grupo de escolas de controlo. A investigação do 

SDPP indica que cerca de 4.000 alunos em risco teriam abandonado a escola se não tivesse sido 

implementado o SDPP. 

UM FUTURO MELHOR PARA 

OS ALUNOS DO CAMBOJA



“Vou à escola regularmente e a horas desde que recebi uma bicicleta da PTA 

na minha comunidade. Antes de ter recebido a bicicleta, quase abandonei a 

escola uma vez que era muito difícil andar os 7 quilómetros de estradas rurais 

para ir à escola.” ~ Soum Rong, aluna na Escola de 2.º e 3.º Ciclo de Prey Koki 
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O abandono escolar é um problema global nos sistemas de educação. Quando os jovens não completam 

os seus estudos, não ficam preparados para participarem adequadamente do desenvolvimento económico 

e social dos seus lares, comunidades e dos seus países. Torna-se muito difícil, senão mesmo impossível, 

esses jovens atingirem o seu potencial pleno. O Presidente Obama afirmou eloquentemente que o 

abandono escolar “não é apenas desistir de si mesmo, é desistir do seu país.”

A Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) queria encontrar métodos 

comprovados para abordar o problema do abandono escolar na Ásia, onde o abandono está a aumentar. O 

Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) é um programa de investigação aplicada, 

implementado no Camboja, na Índia, no Tajiquistão e em Timor-Leste, entre 2010 e 2015, para identificar 

formas eficazes que impeça o abandono escolar por crianças e jovens.

No sentido de perceber quais as abordagens que tinham sido experimentadas e o respectivo sucesso 

das mesmas, foi realizada uma revisão da literatura que identificou intervenções rigorosamente avaliadas, 

com custo baixo e que podiam ser adaptadas para uso em países em vias de desenvolvimento. O SDPP 

também analisou tendências de abandono escolar, políticas e análises conjunturais em cada país com vista 

a entender melhor o alcance, políticas, factores e condições que influenciam o abandono.

Com esta informação, o SDPP, em colaboração com os Ministérios da Educação dos quatro países, 

desenvolveu, experimentou e testou abordagens flexíveis e contextuais que prometiam a redução do 

abandono escolar para o ensino primário e secundário. Foram desenvolvidos dois tipos de abordagens. 

A primeira – Sistemas de Alerta Rápido – foi usada em cada país de forma a identificar, controlar e apoiar 

os alunos em risco de abandono escolar. Segundo, foram desenvolvidas intervenções para tornar a 

escola mais atractiva, importante e produtiva para todos os alunos, em especial para aqueles em risco de 

abandono, incluindo programas de auxílio, tutoria e literacia informática. Com base em ensaios controlados 

aleatórios, o SDPP recolheu dados para avaliar os efeitos do abandono e relacionou-os com resultados de 

897 escolas, 287.000 registos de alunos, 17.000 registos de professores, 41.000 entrevistas com alunos e 

11.000 entrevistas com professores.

Dois anos após a sua implementação, os resultados desta avaliação demonstram que as intervenções do 

SDPP tiveram um impacto significativo nos comportamentos de abandono ou com ele relacionados nas 

escolas que receberam essas intervenções, se comparado com as escolas de controlo que não receberam, 

variando consoante o país. No Camboja e em Timor-Leste, o abandono regrediu em geral ou em 

subgrupos; na Índia, no Tajiquistão e em Timor-Leste, as presenças melhoraram e aumentou a participação 

dos alunos; e, no Camboja e Tajiquistão, aumentou a transição para o ciclo seguinte.

Os resultados do SDPP podem ajudar os Ministérios da Educação, organizações internacionais de 

desenvolvimento e escolas a abordarem o abandono. É com agrado que a USAID partilha os guias de 

programação SDPP, que representam uma contribuição significativa para aprender e usar as melhores 

práticas, modelos e programas para reduzir o abandono escolar. O Guia de Programação do Sistema 

de Alerta Rápido e o Guia de Programação do Programa de Auxílio apresentam orientações sobre como 

conceber e implementar essas intervenções, com base na experiência do SDPP. Instamos os utilizadores 

a adaptar as intervenções aos seus próprios contextos. O guia está disponível em Árabe, Inglês, Francês, 

Híndi, Khmer, Português, Russo, Espanhol, Tajiquistanês, Tétum e Urdu e anexa um conteúdo digital rico 

em recursos.

NOTA PRÉVIA
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A equipa da USAID que apoiou o Programa do SDPP até à sua conclusão merece um agradecimento 

especial:

USAID/Washington Representante da Entidade Contratante:

Rebecca Adams, (Ex-) Responsável Sénior do Desenvolvimento da Educação, Escritório da Ásia 

Chris Capacci-Carneal, Responsável Sénior do Desenvolvimento da Educação,  

Escritório do Médio Oriente 

Eric Bergthold, Assessor Sénior da Democracia e do Governo do Este da Asia, Escritório da Ásia 

Laura Parrott, Analista do Crescimento Económico e do Programa de Educação, Escritório da Ásia 

Meghan Mattern, Assistente Administrativa, Escritório do Médio Oriente 

Gwendolyn Ruffin, Chefe de Secção/ Entidade Contratante, M/OAA

USAID/Camboja:

Rebecca Black (Directora da Missão)

Sieng Heng (Especialista em Assistência do Desenvolvimento da Educação)

USAID/Índia:

John Beed (Director da Missão)

Madhu Ranjan (Especialista Sénior de Educação)

USAID/Tajiquistão:

Katie McDonald (Director do Escritório Nacional)

Mavjuda Nabieva (Especialista de Gestão da Educação)

USAID/Timor-Leste:

John Seong (Director da Missão)

Milca Baptista (Director Executivo)

Flavia Da Silva (Programa de Crescimento Económico)

Gostaria também de reconhecer a Creative Associates International e os seus parceiros Mathematica 

Policy Research, School-to-School International, Kampuchean Action for Primary Education (KAPE), 

QUEST Alliance, e CARE International por implementarem o Programa SDPP e desenvolverem os Guias de 

Programação.

A USAID espera que os Guias permitam aos profissionais da educação de todo o mundo melhorarem os 

seus esforços em manter os alunos na escola.

Jonathan Stivers, USAID

Administrador-adjunto

Escritório da Asia

Julho de 2015
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Nas últimas duas décadas, o acesso das crianças à educação básica tem sido o foco principal dos esforços 

nacionais e internacionais no desenvolvimento da educação. No entanto, à medida que mais crianças 

se inscrevem na escola, mas acabam por não conseguir conclui-la, o abandono escolar passou a ser 

reconhecido como um desafio importantíssimo da educação tanto em países desenvolvidos como em 

países em vias de desenvolvimento. Apesar da tendência de abandono variar consoante o país, o resultado 

é o mesmo: aumentar o número de jovens com baixo nível de educação e inúteis no mercado de trabalho. 

Reduzir o abandono é fundamental para melhorar o acesso à educação básica. Em muitos países, que 

atingiram níveis elevados de matrículas, uma grande percentagem de crianças não escolarizadas tinham 

previamente frequentado a escola.

O Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) foi um programa internacional 

quinquenal, financiado pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, com vista a 

reduzir o abandono escolar em escolas primárias e secundárias. O objectivo era fornecer às Missões da 

USAID e aos países na Ásia e Médio Oriente um guia de programação fundamentado sobre a prevenção de 

abandono experimentando e testando a eficácia das intervenções de prevenção ao abandono em quatro 

países-alvo: Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste.

O SDPP pretendia fazer progredir os conhecimentos sobre programas de prevenção do abandono escolar 

através dum programa de investigação aplicada. Num processo em três etapas que começou em 2010:

1. Identificou as melhores práticas em prevenção de abandono nos E.U.A. e países em vias de 

desenvolvimento;

2. Analisou tendências de abandono em cada um dos quatro países SDPP com vista a identificar esses 

grupos, tipos e/ou áreas geográficas mais severamente afectados e levou a cabo análises de situação do 

grupo-alvo para entender os factores de risco e as condições que motivavam o abandono; e

3. Concebeu e executou intervenções para manter os alunos em risco na escola e avaliou rigorosamente 

a eficácia e a reprodutibilidade das intervenções do projecto-piloto para fornecer informações exímias 

sobre quais as estratégias de prevenção do abandono que funcionam, com base em ensaios controlados 

aleatórios e conjugando métodos quantitativos e qualitativos.

Este Guia de Programação do Sistema de Alerta Rápido tem como base o trabalho do SDPP em Sistemas 

de Alerta Rápido (EWS) no decorrer de dois anos escolares, de 2012 a 2014. Cada ano, cerca de 

60.000 alunos em risco de abandono foram atingidos pelas actividades do EWS e actividades de auxílio 

desenvolvidas pelos professores, directores da escola e comunidades em 507 escolas com o apoio do 

SDPP no Camboja, na Índia, no Tajiquistão e em Timor-Leste. Apesar de cada EWS ter sido adaptado a 

cada contexto individual do país, seguiram um quadro comum:

• Identificar alunos em risco e controlar a sua assiduidade, comportamento e trabalho na aula; 

• Reforçar a capacidade da escola para atender às necessidades dos alunos em risco; e

• Criar e reforçar a parceria entre a escola, comunidade e pais dos alunos em risco.

Este Guia vem dar seguimento às experiências e lições do SDPP sobre como estruturar, desenvolver e 

implementar um EWS. O seu objectivo consiste em conferir uma orientação prática aos responsáveis 

pelo planeamento da educação, aos criadores e implementadores do programa que pretendam reduzir o 

abandono em escolas primárias e secundárias.

O SDPP foi implementado pela Creative Associates International, Inc. com os parceiros internacionais 

Mathematica e School-to-School International, e parceiros locais KAPE (Camboja), QUEST (Índia), e CARE 

(Timor-Leste). 
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Introdução 
O abandono escolar é um problema crescente 

em todo o mundo. Em muitos países, há 

mais crianças que abandonaram a escola 

do que aquelas que nunca se matricularam. 

A investigação mostra que o abandono 

escolar é, em geral, um processo que se 

prolonga ao longo de vários anos, e não um 

episódio isolado. Começa muito antes da 

criança efectivamente abandonar a escola. A 

investigação mostra ainda que existem sinais de 

alerta, baseados em indicadores de abandono 

de alunos em risco. Prestar atenção e detectar 

esses sinais de alerta pode ajudar as escolas 

a identificar os alunos que estão em risco de 

abandono e prever intervenções direccionadas 

para impedir esse abandono. 

Um Sistema de Alerta Rápido oferece um 

processo estruturado de como identificar e 

detectar os alunos que estão em risco de 

abandono e como responder aos sinais de 

alerta. Um EWS consubstancia uma moldura 

que utiliza indicadores de previsão importantes 

de abandono. Por conseguinte, um EWS pode 

alertar o pessoal escolar e pais que alguns 

alunos estão em risco de abandono. Um EWS 

também permite ao pessoal escolar estabelecer 

estratégias de resposta imediata que podem 

ser usadas para apoiar os alunos em risco de 

formas específicas para que se mantenham na 

escola. O acompanhante deste guia, o Guia de 

Programação do Programa de Auxílio (consta 

no Anexo Digital no final deste guia), fornece 

informação que permite estabelecer orientação 

pedagógica e programas extracurriculares que 

podem complementar outros esforços para 

ajudar o leitor a prevenir o abandono escolar. 

Este Guia de Programação do EWS tem como 

base a experiência das actividades do SDPP 

em quatro países-piloto: Camboja, Índia, 

Tajiquistão e Timor-Leste. Cada um dos países 

concebeu e implementou um EWS com base 

nos factores únicos que contribuem para o 

abandono escolar nos seus países. Este guia 

disponibiliza instruções passo-a-passo que 

permitem aos responsáveis do ensino do seu 

país estabelecer, usar, acompanhar e sustentar 

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS  
DE ALERTA RÁPIDO
A nível mundial, há um número crescente de alunos que estão em risco de 

abandono e que já abandonaram. Há similitudes nos factores que contribuem 

para o abandono de alunos em países desenvolvidos e em países em vias de 

desenvolvimento. Apesar de ser um problema persistente, é possível tomar medidas 

para prevenir o abandono escolar pelos alunos. A primeira unidade do Guia de 

Programação do Sistema de Alerta Rápido aborda a questão do abandono escolar 

e como um EWS pode permitir a redução do abandono por escolas e sistemas 

de escolas. A introdução identifica também os destinatários do guia, o que é, e 

como pode ser usado e os conteúdos básicos do guia. A introdução acaba com a 

apresentação do seu acompanhante Guia de Programação do Programa de Auxílio.
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Sistemas de Alerta Rápido nas escolas ao longo 

do seu sistema educativo. O guia apresenta oito 

etapas:

• Etapa 1: Compreender o abandono 

• Etapa 2: Usar um EWS 

• Etapa 3: Começar 

• Etapa 4: Identificar os alunos em risco 

• Etapa 5: Resposta Imediata ao abandono

• Etapa 6: Construir parcerias 

• Etapa 7: Preparar as escolas e as 

comunidades 

• Etapa 8: Apoiar e manter o seu EWS 

Para quem é este Guia?
Este guia de programação foi concebido para os 

responsáveis pelo planeamento da educação, 

para os criadores e implementadores do 

programa que pretendem reduzir o abandono 

em escolas através da criação e exploração dum 

EWS. Fornece um enquadramento testado e 

estruturado com recursos ilustrativos. Apesar do 

guia apresentar um processo que apoia alunos 

em risco na escola e a nível da comunidade, 

este não está destinado para pessoal escolar e 

membros da comunidade. Fornece instruções 

detalhadas para Ministérios de Educação, 

sistemas educativos, e organizações não-

governamentais internacionais e nacionais 

(NGOs e INGOs) de como conceber um EWS 

para cada país e formar pessoal escolar e líderes 

da comunidade a implementar um sistema nas 

suas escolas e comunidades.

O que é este Guia?
Este Guia contém nove unidades. Cada unidade 

fornece informação sobre a concepção, 

exploração e acompanhamento do EWS. Uma 

vez que é leitor deste Guia, é muito provável 

que esteja interessado em encontrar formas de 

reduzir o abandono no seu sistema educativo 

e está a perguntar a si mesmo se um EWS o 

vai ajudar a conseguir. Cada unidade deste 

Guia contém informação geral, actividades, 

questões e dicas práticas a ter em consideração 

à medida que vai concebendo, explorando e 

acompanhando um EWS. 

Como pode usar este Guia?
Este Guia inclui informação geral para ajudá-lo 

a entender o necessário para criar uma equipa 

EWS, identificar os indicadores de abandono 

e desenvolver as ferramentas ao nível da 

escola e da comunidade e as estratégias de 

resposta imediata para ajudar os alunos em 

risco. Vai orientá-lo ao longo dum processo 

que começa com pontos de discussão-chave 

sobre o abandono escolar, definindo o porquê 

e como um EWS é importante, como conceber 

o seu próprio EWS com base nos indicadores 

específicos de abandono escolar do país, e, 

finalmente, como selecionar e formar equipas 

EWS com a sua escola e comunidade. As 

ferramentas de planeamento e concepção e os 

exemplos ilustrativos dos quatro países-piloto 

do SDPP podem ser usados em actividades 

participativas. Em cada unidade, estão incluídas 

dicas com base em boas práticas e lições dos 

EWS pilotos nos quatro países SDPP.

O que contém este Guia?
Este Guia é um pacote global com cópias 

de ferramentas de planeamento, modelos e 

materiais de formação que estão disponíveis 

no Anexo Digital que se encontram num DVD 

e dispositivo USB em anexo no interior da 

contracapa e no website do SDPP: www.

schooldropoutprevention.com. Estes recursos 

incluem:

• Informação geral sobre o abandono escolar; 

• Definição de conceitos fundamentais; 

• Ferramentas de planeamento; 

• Procedimentos de recolha de dados e 

protocolo; 

• Agendas de formação; 

• Exemplos de kits de abandono do SDPP; 

• Testemunhos dos beneficiários do SDPP; e 

• Vídeos do SDPP. 

Apesar de não ser necessário computador 

ou acesso à internet para implementar um 

EWS, este Guia fornece sugestões de como 

usar computadores, tablets e telemóveis para 

implementar e acompanhar o seu EWS.
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Este guia de programação e o seu 

acompanhante Guia de Programação do 

Programa de Auxílio estão disponíveis em  

11 línguas: Árabe, Inglês, Francês, Híndi, 

Khmer, Português, Russo, Espanhol, 

Tajiquistanês, Tétum e Urdu. Cópias dos guias 

e de todos os relatórios do SDPP, assim como 

ferramentas estão disponíveis no website do 

SDPP: www.schooldropoutprevention.com.

O SDPP desenvolveu igualmente um  

portal de e-learning, disponível em  

www.DropoutPreventionLab.org, acessível 

através de computadores, tablets e telemóveis, 

dando a oportunidade aos professores, 

administradores e alunos interessados no 

abandono escolar de se envolverem através da 

partilhas de experiências e cursos de e-learning. 

Também dá acesso aos recursos adicionais 

relacionados com o abandono escolar, 

programas de auxílio e os EWS.  

O que é o Guia de Programação 

do Programa de Auxílio 

acompanhante?
O Guia de Programação do Programa de Auxílio 

é o acompanhante deste Guia EWS (ver anexo 

digital). O Guia de Auxílio pode ser utilizado pela 

equipa de prevenção de abandono escolar em 

paralelo com a implementação do EWS.  

O Guia de Auxílio permite às escolas e aos 

sistemas educativos estabelecer programas  

de auxílio que incluem orientação pedagógica 

e/ou actividades extracurriculares como forma 

de ajudar os alunos a não abandonarem 

a escola. O Guia de Auxílio baseia-se em 

experiências das actividades do SDPP na Índia, 

no Tajiquistão e em Timor-Leste. Cada um dos 

países concebeu e implementou programas 

de auxílio com base nos factores únicos que 

contribuem para o abandono escolar nos seus 

países. O Guia fornece instruções para permitir 

aos responsáveis do ensino do seu país a 

estabelecer, usar, acompanhar e sustentar 

programas de auxílio nas escolas ao longo do 

seu sistema educativo.

O Guia de Auxílio está organizado em oito 

unidades que fornecem informação sobre a 

concepção, exploração e acompanhamento 

dos programas de auxílio. Uma vez que é 

leitor deste Guia, é muito provável que esteja 

interessado em encontrar formas de reduzir 

o abandono no seu sistema educativo e está 

a perguntar a si mesmo se um programa 

de auxílio o vai ajudar a conseguir. Cada 

unidade deste Guia contém informação 

geral, actividades, questões e dicas práticas 

para ter em consideração à medida que vai 

concebendo, explorando e acompanhando 

os seus programas de auxílio. No final deste 

guia, encontra-se disponível uma cópia digital 

do Guia de Programação de Auxílio no anexo 

digital. 
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Porque é que o abandono é 

importante?
A prevenção do abandono constitui um enfoque 

relativamente novo na educação internacional. 

Nas últimas duas décadas, houve mais enfoque 

em aumentar o acesso das crianças à escola, 

e, mais recentemente, na qualidade de ensino, 

incluindo instrução, materiais e recursos para 

melhorar os resultados de aprendizagem. 

Recentemente, a tónica deslocou-se para 

incluir esforços na prevenção do abandono 

e da repetição. Enquanto a investigação 

sobre o abandono em países em vias de 

desenvolvimento desenvolve um trabalho 

melhor ou pior ao descrever alunos que 

abandonaram, há poucos indícios sobre meios 

eficazes de prevenir o abandono.

Os alunos abandonam a escola por razões 

diferentes. O abandono também ocorre em 

várias fases de ensino. Independentemente 

das razões ou da altura, o custo do abandono 

escolar para os alunos, as famílias, a 

comunidade e o país é enorme. Quando os 

alunos abandonam a escola, os Ministérios 

COMPREENDER O ABANDONO
O abandono escolar é um problema mundial. Quanto maior a percentagem de 

crianças em idade escolar que entram na escola primária e secundária, maior a 

percentagem que abandona antes de completar os estudos. Cada vez que um 

aluno abandona a escola, os Ministérios da Educação, as famílias e os próprios alunos 

falham em obter o retorno do investimento que fizeram. As opções de emprego e 

subsistência para aqueles que abandonaram os estudos ficam reduzidas e menor 

será a capacidade para contribuir para o bem-estar da comunidade. O abandono 

pode assumir diversas formas e pode ser causado por diversos factores, que vão 

desde as características do aluno, situações familiares até às ofertas da escola e 

ambiente da comunidade. Esta unidade fornece a definição de abandono, uma 

síntese dos resultados da investigação sobre as causas do abandono, e uma breve 

descrição das intervenções de prevenção do abandono.

da Educação perdem o desejado retorno do 

investimento ao educarem alunos que não 

completam a escola. As famílias, que por vezes 

se sacrificaram ao enviarem os seus filhos para 

a escola, não tiram plenamente partido do seu 

investimento. Quando os alunos abandonam 

a escola, partem sem as competências ou 

credencias que maximizem a sua produtividade, 

os seus rendimentos potenciais e a sua 

empregabilidade. Quando um grande número 

de alunos abandona a escola, diminui a 

contribuição deles para o bem-estar das suas 

comunidades e da sociedade em geral.1

A investigação mostra que os alunos que 

abandonam a escola têm:

• rendimentos consideravelmente mais baixos 

ao longo da vida; 

• níveis mais elevados de desemprego; 

• maior incidência de comportamentos anti-

sociais, como maior criminalidade e maiores 

taxas de encarceramento; 

• taxas mais altas de abuso de substâncias; 

• saúde mais precária;

• maior incidência de comportamento 

agressivo e violento 
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• menor participação em acções cívicas, 

incluindo votar; 

• maior incidência de famílias instáveis; e 

• baixo nível de instrução para os seus filhos.2 

A investigação é muito clara. Em quase todos 

os aspectos da vida duma pessoa, torna-se 

mais difícil ou menos compensador quando 

não foi concluída a educação básica. Estes 

impactos negativos podem ser observados em 

todas as regiões do mundo. Os motivos gerais 

também demonstram que quanto menos anos 

de estudos um aluno tem e quanto mais cedo 

abandonar a escola, maiores serão os impactos 

negativos.

O que é o abandono?
A definição de abandono escolar e a sua 

avaliação variam de país para país. Nalguns 

países, pode mesmo suscitar controvérsia o 

reconhecimento da existência do abandono. 

Apesar da falta de consenso na definição e 

avaliação do abandono, existem algumas 

definições comuns que moldam a discussão.

O abandono pode ser definido como:

• Um aluno que esteve matriculado num dado 

momento no ano lectivo precedente mas que 

já não se encontra matriculado no ano lectivo 

corrente – um abandono de transição para o 

ano escolar seguinte; 

• Um aluno que se matricula no começo  

ou durante o ano lectivo, mas não consegue 

conclui-lo – abandono dentro do ano  

escolar; e 

• Um aluno que conclui um ciclo de educação 

básica (e.g., escola primária) mas não se 

matricula no ciclo seguinte (e.g. ensino 

secundário inferior) – abandono de não 

transição.3

Uma análise dos dados do abandono escolar 

demonstram que existem motivos de abandono 

escolar temporários e permanentes.

O abandono temporário refere-se a alunos 

que se afastaram da escola mas é provável 

que venham a matricular-se de novo em algum 

momento. Inclui:

Abandono esporádico: Alunos que deixam de 

ir à escola devido a necessidades económicas 

temporárias, doença ou outra ocorrência 

imprevista. Este abandono é definido como 

abandono a curto-prazo ou “esporádico”. 

Este tipo de abandono é caracterizado por 

presenças intermitentes, ser excluído das aulas 

e aprender pouco.

Abandono por causa dum incidente: vem 

como resposta a um ou mais eventos críticos 

na vida dos alunos. Este tipo de abandono 

perdura mais tempo. Inclui migração da família 

ou morte dum ou ambos os pais, ou outros 

incidentes domésticos como doença crónica 

e desemprego. Incidentes na escola podem 

dever-se a conflitos entre alunos, e entre alunos 

e professores, que podem dar origem ao 

abandono temporário.

Apesar do abandono temporário indiciar que 

o aluno regressará à escola, pode implicar 

períodos longos de afastamento da escola. Tal 

facto aumenta as possibilidades de se tomar 

um abandono permanente, uma vez que no 

“Estou muito contente por ter concluído 9 anos de educação básica e… estou empenhado 

em tornar-me um engenheiro no futuro”, diz Em Vibol, um aluno do 10.º ano em Banteay 

Meanchey, uma província do nordeste do Camboja. Um ano antes, Vibol tinha sido identificado 

como aluno em risco de abandono pelo Sistema de Alerta Rápido. O pai dele, Heu Ean, 

está muito contente pelo apoio que foi dado ao seu filho na escola a fim de melhorar o seu 

desempenho. Ele afirma, “Apenas consigo encontrar trabalho pouco qualificado e não posso 

ganhar muito porque tenho baixo nível de instrução. Quero que o meu filho tenha mais 

oportunidades.”

A EDUCAÇÃO TORNA POSSÍVEL OS SONHOS DUM FUTURO MELHOR
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regresso do aluno, muitas vezes, este fica com 

uma idade avançada para o nível em que se 

encontra, está em atraso com as aulas, está 

afastado dos colegas e dos processos de 

educação, e enfrenta maiores pressões sociais 

e económicas para abandonar a escola para se 

casar ou ganhar dinheiro.

O abandono permanente é quando o 

afastamento da escola não é seguido de nova 

matrícula, independentemente do abandono 

ocorrer por transição para o ano escolar 

seguinte, dentro dos anos escolares ou por 

não transição. Os abandonos nesta categoria 

classificam-se em duas categorias: abandonos 

não estabelecidos e estabelecidos.

Os “abandonos não estabelecidos” são 

geralmente crianças mais velhas que não vão 

à escola e existem poucas probabilidades 

de voltarem para concluírem o ciclo. As 

preocupações destas crianças em voltarem 

à escola são suficientes para desencorajá-

las. Têm por vezes vergonha de serem mais 

velhos para o nível em que se encontram e 

terem de assistir a aulas com crianças mais 

novas e receiam serem gozadas pelos alunos 

mais novos. Tanto os próprios como as suas 

famílias podem também questionar-se sobre os 

benefícios que teriam em voltar para a escola, 

principalmente se pensarem que têm poucas 

chances de se formarem ou de completarem o 

ciclo.

Os “abandonos estabelecidos” acontecem 

com as crianças que estabeleceram um meio 

de subsistência. Estas crianças trabalham 

com as suas famílias, estão empregadas ou 

a aprender um ofício. A decisão de não voltar 

à escola é um reflexo das percepções que 

têm do valor de mais educação. As crianças 

para quem o “abandono” é permanente estão 

frequentemente acima da idade quando 

abandonam a escola primária.4

Ironicamente, o sucesso gerado por duas 

décadas de trabalho com vista a aumentar 

o número de matrículas é acompanhado por 

um aumento do abandono, uma vez que mais 

pessoas vulneráveis têm acesso à escola. 

Os esforços empreendidos pela Educação 

para Todos (EFA) e pelos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio em pôr todas as 

crianças na escola e mantê-las na escola não 

estão a progredir como se esperava na Cimeira 

do EFA de Dakar de 2000.

O Relatório de Monitorização Global da EFA de 

20155 considera que, embora a percentagem 

de crianças que atingiu o último ano do ensino 

primário ter aumentado em geral desde 2000, os 

dados de países de médio e baixo rendimento 

sugerem que a percentagem daqueles que 

começam a escola e completam os estudos não 

sofreu praticamente qualquer variação. De facto, 

as taxas de conclusão da escolaridade primária 

esmoreceram na África Subsariana (58%) e 

no Sul e Oeste da Ásia (64%). Em 32 países, 

muitos na África Subsariana, 20% das crianças 

vai abandonar a escola antes de completar o 

último ano do ensino primário. Com base na 

análise de grupos, apenas 13 de 106 países vão 

ter 97% de crianças que matriculam na escola 

e chegam ao último ano. Mais preocupante é 

o facto das tendências mostrarem uma súbita 

recessão desse progresso nos últimos quatro 

anos, devido em larga medida ao aumento de 

conflitos globais.6

Quais são os Factores e Condições 

que Originam o Abandono?

Enquadramento para uma Melhor 
Compreensão do Abandono
A investigação conduzida pelo SDPP sublinha 

que um conjunto de factores, condições 

e características influenciam os alunos a 

abandonarem a escola. Esses factores podem 

ser classificados em quatro domínios: individual, 

família, escola e comunidade. A interacção entre 

esses quatro domínios ressalta que os alunos 

que abandonaram a escola enfrentam vários 

factores que ocorrem a múltiplos níveis e em 

alturas diferentes das suas vidas. 

Estão implícitos nesses domínios as 

políticas, práticas e procedimentos que os 

sistemas educativos criam para apoiar ou – 

perversamente – prejudicar a participação 

educativa.   
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1. Domínio Individual:
A Figura 2A ilustra o nível individual ou as 

características que são únicas de cada aluno. 

Apesar de os problemas financeiros estarem 

entre os mais importantes factores para as 

decisões escolares dum aluno, o desejo 

pessoal e a motivação em ir à escola – em 

parte, influenciado pelas famílias e pela escola – 

também são muito importantes para determinar 

se um aluno continua ou não na escola. Os 

alunos enfrentam múltiplos factores desde 

responsabilidades domésticas ou profissionais 

às suas próprias atitudes e expectativas do 

que querem atingir nas suas vidas, que são 

afectadas pela escolha de ficar ou abandonar a 

escola.

2. Domínio Familiar:
Aquilo que se passa a nível familiar está 

estreitamente ligado a factores pessoais. Estas 

influências poderão ter um alcance muito 

maior do que o núcleo familiar, dependendo 

da cultura. Em muitos casos, são os pais a 

tomarem as decisões sobre a escolaridade 

da criança. Nalguns casos, serão outros 

membros da família ou do lar a tomarem essa 

Figura 2A
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decisão, principalmente no caso de órfãos ou 

de crianças que não vivam com os parentes 

mais próximos. Não obstante, essas decisões 

vinculam e as crianças não têm muitas 

hipóteses em seguirem um caminho diferente 

daquele que lhes foi definido pela sua família.

A Figura 2B apresenta como os factores 

relacionados com a família influenciam a 

decisão do aluno em ficar ou abandonar a 

escola.

Nalguns casos pode acontecer que as famílias 

queiram que a criança permaneça na escola 

mas as necessidades financeiras prementes 

levem ao abandono. O estatuto económico 

do agregado familiar, o desemprego, o grande 

número de crianças para sustentar e educar, 

e factores desestabilizadores como famílias 

monoparentais e migração podem pôr em 

causa a capacidade da família em manter a 

criança na escola. Esses casos motivam um 

padrão de abandono temporário e esporádico, 

em que a criança frequenta uma parte do ano 

lectivo até que as circunstâncias obrigam-na 

a abandonar. Mas, uma vez que a situação se 

altera e se torna mais favorável à participação 

na escola, a criança volta a matricular-se na 

escola numa fase posterior no ano lectivo 

corrente. 

Outros factores familiares podem exacerbar as 

possibilidades de abandono. Pode não haver 

no seio do lar tradição ou apreciação pela 

importância do ensino. As famílias podem ter 

sido excluídas previamente do acesso à escola 

em virtude de etnia ou casta. Eles próprios 

podem nunca ter tido acesso à escola ou terem 

tido pouco contacto ou pouca participação 

com a escola. Ainda que eles matriculem as 

suas crianças, a escola poderá não ser um 

factor relevante nas suas vidas ou lares. Nesses 

casos, existem menos hipóteses que a criança 

volte a matricular-se na escola, ainda que surja 

a oportunidade.

3. Domínio Escolar:
As famílias não são o único factor que 

influenciam as decisões de escolaridade. Como 

mostra a Figura 2C, os factores relacionados 

com a escola podem ter uma influência 

significativa sobre se a criança permanece 

na escola. As considerações a nível escolar 

incluem:

• características físicas da escola, a 

segurança da escola e a disponibilidade de 

lavabos separados para raparigas; 

• a distância entre a escola e a casa do aluno; 

• disponibilidade de bibliotecas ou outras 

melhorias; 

• nível de absentismo do professor; e 

• acesso a refeições na escola. 

As famílias também consideram os factores 

escolares ao tomarem a decisão da 

escolaridade das suas crianças. Alguns factores 

importantes incluem:

• Qualidade e importância do ensino: É 

Figura 2B
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a qualidade de ensino adequada e/ou 

cumpre as expectativas dos pais? Está a 

criança a adquirir as competências que a 

escola espera transmitir? O programa de 

estudos cria futuras oportunidades – maior 

escolarização ou rendimentos potenciais? 

É a língua de instrução benéfica ou uma 

barreira ao desempenho e participação do 

aluno e tal é valorizado ou desvalorizado 

pelos pais?

• Ambiente receptivo, acolhedor e seguro: A 

escola é um lugar seguro? Os professores 

tratam as crianças com respeito e bondade? 

Os professores tratam os alunos por 

igual? Existem alunos desprezados ou 

desvalorizados? Os professores batem 

ou abusam dos alunos? Outros alunos 

ameaçam a segurança ou o bem-estar? 

Podem todos os alunos participar de forma 

igual ou alguns são excluídos devido à sua 

capacidade ou género, casta ou etnia? 

4. Domínio da Comunidade:
Apesar do aluno e a sua família serem os 

intervenientes principais no processo de 

decisão sobre o abandono da escola, a vida 

dos alunos está integrada no contexto de toda 

a comunidade. A Figura 2D apresenta uma série 

de factores da comunidade que influenciam 

as decisões sobre o abandono escolar. 

Por exemplo, normas culturais podem por 

vezes limitar seriamente as oportunidades de 

raparigas ou crianças portadoras de deficiência 

se matricularem e permanecerem na escola. 

Os contextos de conflito ou crise podem tornar 

difícil, e até mesmo perigosa, a participação 

na escola. Viver em comunidades remotas e 

rurais pode impedir alunos de participarem 

frequentemente, o que pode levar a um 

desempenho fraco e, posteriormente, obrigá-los 

a abandonar a escola. Outros factores incluem 

condições sazonais extremas, tais como 

inundações e deslizamentos de terras, quedas 

de neve abundantes e gelo, ou calor extremo, 

que podem tornar o caminho para a escola 

perigoso e, por vezes, quase impossível.

5. Políticas que Afectam o Abandono:
Além dos quatro principais domínios, é de 

considerar como as políticas governamentais 

afectam as decisões sobre o abandono 

escolar. As políticas podem agravar ou atenuar 

o abandono. Por exemplo, a escolaridade 

obrigatória – principalmente se reforçada com 

bolsas ou subsídios – pode manter os alunos 

na escola, enquanto que estabelecer um 

calendário escolar que coincida com a época 

de colheita pode aumentar as ausências dos 

alunos, o que pode levar ao seu abandono. 

Figura 2C
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DOMÍNIO DA COMUNIDADE

Figura 2D
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As políticas educativas dividem-se em cinco 

grandes grupos (ver Figura 2E):

• Aspectos legais da educação estabelecem 

os parâmetros pelos quais se rege o ensino, 

qual será o sistema educativo, o que se 

espera que os lares contribuam, e regras 

que tanto as escolas como os alunos vão 

seguir. 

• As instalações da escola lidam com a 

infraestrutura física, tanto a sua localização 

como características. 

• A gestão dos professores prevê a formação, 

recrutamento e colocação dos professores, 

os seus comportamentos profissionais e 

educativos, e quais as políticas curriculares 

que seguem. 

• Os serviços de apoio escolar referem-

se a políticas/programas para reforçar a 

participação de alunos na escola. 

• As práticas culturais podem ser 

abordadas por políticas ou diplomas 

legislativos do Governo, tais como a 

idade legal de casamento, apesar da 

transgressão frequente da regulamentação 

governamental. 

Razões para o Abandono em Países em  
Vias de Desenvolvimento
Em geral, nos países em vias de 

desenvolvimento, o abandono ocorre no ensino 

secundário. Apesar da grande maioria das 

crianças em países desenvolvidos completar 

o ensino secundário, as taxas de abandono 

estão a aumentar, nomeadamente nos Estados 

Unidos. As principais causas do abandono em 

países desenvolvidos costumam classificar-se 

em cinco categorias:

• Acontecimentos de vida: As decisões 

de abandono pelos alunos podem ser 

causadas por acontecimentos que se 

passam fora da escola, tais como gravidez, 

prisão, e necessidade de trabalhar para 

apoiar os membros da família. 

• Falta de apoio: Famílias que não conseguem 

reconhecer o valor da educação ou que 

têm grandes aspirações para o sucesso 

académico podem recusar o apoio 

financeiro e emocional necessário, assim 

como transmitir as suas opiniões sobre a 

educação e, em resultado, o aluno não vê 

sentido em continuar a estudar.  

• Desilusões: Frustração e tédio para com a 

escola ou a incapacidade de reconhecer a 

importância e a utilidade levam os alunos a 

abandonarem a escola assim que atingem a 

idade de escolaridade obrigatória.

• Incentivos: Por vezes, as próprias escolas 

podem incentivar os alunos considerados 

difíceis, perigosos ou prejudiciais para o 

sucesso da escola a abandonar a escola, 

quer de maneira expressa quer subtil, 

através de transferência para escolas menos 

desejadas ou retirando os alunos da escola 

por chumbos excessivos, absentismo ou ter 

idade avançada. 

• Não ter sucesso: Os alunos que 

fracassaram na escola por diversas razões – 

fraco apoio académico, carências sociais e 

emocionais não atendidas – podem acabar 

por abandonar a escola uma vez que se 

atrasam nos estudos.7 

Apesar de haver poucos estudos sobre as 

razões que levam ao abandono em países em 

vias de desenvolvimento, as causas são em 

grande medida as mesmas, ainda que com 

diferentes níveis de intensidade. No ensino 

primário, a investigação mostra que estão mais 

sujeitos ao abandono os alunos com maus 

resultados escolares, que chumbaram, com 

idade avançada, que faltam frequentemente, ou 

que vêm de famílias pobres. Em crianças mais 

novas, a influência dos colegas ou o empenho 

da família na educação ou outros factores 

relacionados com o abandono escolar não 

parecem ser factores significativos. No entanto, 

à medida que o aluno cresce ou avança para 

níveis superiores, estes factores adicionais, 

tais como responsabilidades enquanto jovens 

adultos e o empenho da família na educação 

tornam-se mais relevantes.8

Os factores descritos com mais frequência 

para o abandono em países em vias de 

desenvolvimento são a combinação das 

características do aluno, as condições da 

família e os comportamentos do aluno. Neles se 

incluem:

• Baixos níveis de desempenho; 

• Chumbos frequentes; 
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• Elevado nível de absentismo; 

• Idade avançada para o ano de escolaridade; 

• Falta de empenho ou interesse na escola 

por parte dos alunos ou dos pais; 

• Incapacidade ou doença frequente; 

• Baixo nível socioeconómico da família; 

• Distância entre a casa e a escola; e

• Género.9 

É notável que um dos maiores factores que 

domina a literatura sobre abandono escolar 

em países em vias de desenvolvimento seja 

o estatuto económico e financeiro. A pobreza 

da família leva a criança a abandonar a escola 

prematuramente devido à necessidade de 

ganhar dinheiro e contribuir com mão-de-

obra para tarefas em casa ou num negócio 

de família, ou a impossibilidade de pagar as 

despesas relacionadas com a educação, tais 

como propinas, livros e materiais, uniformes, 

etc. 

Apesar dos factores económicos e financeiros 

serem a primeira causa de abandono escolar 

do ensino primário e secundário, a investigação 

do SDPP sugere que factores académicos 

e relacionados com a escola são igualmente 

uma causa significativa que contribui a esse 

abandono.10 Os dois gráficos seguintes (Figura 

2F e 2G) apresentam as respostas a entrevistas 

conduzidas em 2011 a cerca de 2.500 alunos 

em risco e desistentes nos quatro países SDPP.

Enquanto as investigações do SDPP confirmam 

os factores económicos como a principal causa 

de abandono, também foram citados factores 

relacionados com a escola, que incluem: notas 

baixas, chumbo em exames, ficar para trás nas 

aulas, ensino precário, professores abusivos, 

antipatia pela escola, ambiente inseguro e ser 

convidado a abandonar. 

O Consórcio da Universidade de Sussex 

para a Investigação sobre Acesso, 

Transições e Equidade (Consortium for 

Research on Access, Transitions and Equity) 

publicou uma série de monografias sobre 

o abandono escolar – nomeadamente 

sobre transições para ciclos diferentes –  

e as causas para o abandono escolar em 

países em vias de desenvolvimento, 

que está disponível online em  

www.create-rpc.org.

PARA LEITURA FUTURA

ALUNOS EM RISCO
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Como Podemos Evitar o 

Abandono?
Têm havido muitas tentativas para resolver o 

problema do abandono escolar com um grau 

de sucesso variável. Uma análise da literatura 

sobre as intervenções relativas ao abandono 

escolar, feita em 2011 pelo SDPP, agrupa-as 

em cinco categorias, cada uma sobre um tipo 

de problema diferente:

• As intervenções académicas procuram 

resolver as questões ligadas ao 

desempenho através de reforços ao 

currículo a fim de melhor satisfazer as 

necessidades do aluno, fornecendo aulas 

extra fora das aulas, ou inserindo aulas 

especiais (p. e., aprendizagem assistida 

por computador, aptidões de resolução de 

problemas).  

• As intervenções financeiras procuram aliviar 

a carga dos custos escolares ou compensar 

o custo de oportunidade para os alunos 

continuarem a estudar em vez de ajudarem 

em casa ou ganharem dinheiro com um 

trabalho.  

• As intervenções no domínio da saúde 

assentam no pressuposto de que a criança 

não pode aprender devidamente quando 

confrontada com problemas de saúde que 

reduzem a sua capacidade de concentração 

ou levam ao absentismo. Nessa medida, 

este tipo de intervenções fornece às 

crianças vacinação, desparasitação ou 

comida.

• Intervenções pessoais/sociais lidam com 

atitudes, valores ou situações pessoais 

que estão a interferir com a aprendizagem 

através de técnicas, tais como a gestão 

intensiva de processos, aconselhamento, 

grupos de discussão, participação da 

família, programas de estágio ou mentoria 

pela escola.     

• As intervenções estruturais alteram as 

políticas que parecem interferir com a 

frequência dos alunos, os seus progressos 

ou a conclusão dos estudos, através de 

implementação de políticas de horários 

flexíveis tendo em conta a distância da 

escola ou a estação de cultivo, e promoção 

automática, exigindo a utilização da 

língua materna da criança como língua 

de instrução no ensino primário, ou 

capacitando um grupo de pais-professores 

para verificar a participação e a qualidade 

do ensino.  

O Quadro 2H11 fornece exemplos de 

intervenções consoante o tipo de intervenção e 

os factores de riscos de abandono.

Como Podemos Evitar o ou levam ao absentismo. Nessa medida,
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Apesar de algumas intervenções analisadas 

revelarem êxito moderado na redução 

do abandono – ou, mais frequente, 

comportamentos relativos ao abandono, 

tais como a assiduidade – foram poucas as 

intervenções a serem rigorosamente testadas 

e avaliadas, daí, o seu impacto não ser 

empiricamente fundamentado. Esta afirmação 

é particularmente verdadeira para intervenções 

implementadas em países em vias de 

desenvolvimento.

No entanto, podem formular-se algumas 

observações.

• Uma vez que o abandono é muitas vezes 

causado por factores múltiplos e inter-

relacionados, parece que os programas 

mais promissores serão aqueles que 

combinam diversas intervenções das 

diferentes categorias para resolver os vários 

domínios de risco.  

• Os programas podem visar grupos 

de alto risco – tais como raparigas ou 

crianças vindas de famílias com baixo 

rendimento – mas essas intervenções 

devem ser orientadas para as condições 

actuais ou comportamentos que levam ao 

abandono, tais como a incapacidade de 

pagar as despesas escolares ou a falta de 

assiduidade.

• Uma vez que o abandono escolar é um 

processo e não um evento isolado e ocorre 

durante um período de tempo que pode 

começar muito cedo, quanto mais cedo 

se implementarem essas acções, mais 

hipóteses existem para o sucesso dessa 

intervenção e do aluno continuar na escola.   

EXEMPLOS DE TIPO DE INTERVENÇÕES PARA OS DOMÍNIOS DE FACTOR DE RISCO 

Quadro 2H

Individual:

Características de contexto individual Académicas

Saúde

Pessoais/sociais

Tutoria para raparigas

Desparasitação

Defesa de crianças com 

incapacidade

Responsabilidades precoces de adultos Financeira

Estrutural

Bolsas de estudo

Cuidados maternos na escola

Atitudes, valores e comportamentos sociais Pessoais/sociais Mentoria

Desempenho escolar Académico Dois anos de currículo num ano 

lectivo

Participação na escola Financeiro

Pessoal/social

Transferência de dinheiro

Aconselhamento

Comportamento na escola

Família:

Pessoal/social Gestão intensiva de casos

Características do histórico familiar Programa de literacia para adulto

Alimentação para famílias

Encaminhamento para serviços

Académicas

Saúde

Pessoais/sociais

Participação da família na educação Reforçar a PTAPessoais/sociais

Estrutura Melhorar as infraestruturas da escolaEstrutural

Funcionamento Ensinar na língua materna da criançaEstrutural

Nenhuma intervenção combinada; os factores devem ser aceites enquanto contexto para qualquer intervenção

Escola:

Comunidade:
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• A abordagem das causas económicas 

do abandono escolar pode ser eficaz 

através do emprego de intervenções 

financeiras. Programas como a entrega 

de dinheiro, subsídios e bolsas de estudo 

têm tido resultados positivos em geral no 

que respeita à frequência e retenção. No 

entanto, são dispendiosos e exigem por 

vezes financiamento externo.

• Várias intervenções académicas e 

intervenções pessoais/sociais mostraram-

se promissoras na abordagem do 

abandono e questões relacionadas com 

a diminuição do abandono – apesar 

de maior improbabilidade de terem 

sido rigorosamente avaliadas. O apoio 

académico inclui instrução directa, tutoria 

fora das aulas, actividades de auxílio e 

a utilização de estratégias pedagógicas 

mais interactivas e participativas. Inclui 

igualmente a utilização da abordagem 

de gestão de casos para melhorar a 

experiência de aprendizagem nas salas de 

aula. O apoio pessoal/social destina-se ao 

aperfeiçoamento das atitudes dos alunos, 

dos seus pais/encarregados de educação 

e do pessoal escolar. Algumas destas 

intervenções podem exigir poucos recursos 

e poucos custos, o que as torna uma opção 

bastante atractiva quando os recursos são 

limitados.

Nas próximas unidades, será apresentado 

o EWS que mostrou resultados 

consideravelmente promissores em manter os 

alunos na escola.



O que é um EWS  

e Quando Usá-lo 

Unidade 3

Prevenir o Abandono Escolar

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA 

DE ALERTA RÁPIDO



VERSO DO SEPARADOR

(Não imprimir)



Muitos factores criam desafios aos alunos que se encontram em escolas rurais isoladas em Timor-Leste 

para manter a assiduidade e continuarem os seus estudos. Apesar de ser trabalhadora e de ter boas notas, 

a Bernardina* sentiu-se na obrigação de abandonar a escola porque tinha vergonha de ter uma idade 

avançada para o ano em que se encontrava.

O Sistema de Alerta Rápido do SDPP contribuiu para o reconhecimento atempado da sua situação e 

a escola encorajou-a a reconsiderar a sua decisão. A professora dela, Juliana de Deus, deu o apoio de 

primeiro nível. “Reparei que a Bernardina era muito trabalhadora com os seus amigos nas Actividades 

Extracurriculares. Sempre encorajei-a e apoiei-a a estudar muito e a continuar na escola.”  

Membros do Grupo Comunitário que trabalham com a escola para reduzir o abandono escolar – um grupo 

que inclui o seu próprio pai – trabalharam num segundo nível. O pai da Bernardina, Agostinho, constata 

como uma acção colectiva pode trazer resultados positivos:

“Estava muito triste porque eu próprio sou um membro do Grupo Comunitário, mas trabalhei com os 

professores e outros voluntários para encontrar uma solução.”

A própria Bernardina admite que estava triste por faltar às actividades da escola e aos benefícios que isso 

lhe trazia: “Quando via de minha casa todos os meus amigos a irem para a escola, ficava triste e por isso 

decidi que precisava de tentar outra vez. Pedi à minha professora que me explicasse as aulas a que tinha 

faltado e procurei amigos que me pudessem ajudar a recuperar o que tinha perdido.”

Esta abordagem concertada e de colaboração funcionou. A Bernardina voltou à escola, passou o 6.º ano 

e avançou para a escola pré-secundária. Este sucesso veio na altura em que ela poderia facilmente ter 

abandonado definitivamente a escola. Agora, ela exprime as suas esperanças: “Quero continuar a estudar, ir 

para a Universidade e tornar-me uma agente da polícia.”

* Não é o nome real. Os menores não são identificados em relatórios públicos, devido à política de 

proteção à criança. 

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO: UMA ABORDAGEM 
ESCOLA-COMUNIDADE PARA A PREVENÇÃO DO 
ABANDONO
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Um EWS utiliza um enquadramento e um 

processo estruturado que permite ao pessoal 

escolar identificar facilmente alunos em risco 

de abandono escolar e fornece um conjunto de 

estratégias de resposta imediata que apoia os 

alunos em risco e impede-os de abandonar a 

escola.

Cada um dos quatro países, que participou 

no Programa SDPP, desenvolveu um 

EWS adaptado ao seu país. Apesar do 

enquadramento básico e o processo para a 

criação e implementação serem os mesmos, 

cada país concebeu um EWS capaz de 

responder aos factores únicos que afectavam 

o abandono no seu país. Nos quatro países, 

os níveis-alvo, alguns factores que afectavam 

o abandono e as actividades de apoio foram 

diferentes. Mas o resultado foi o mesmo: o 

EWS permitiu ao pessoal escolar identificar 

rapidamente os alunos que estavam em risco 

de abandono e agir – em parceria com os pais 

e a comunidade – dando apoio para que se 

mantivessem na escola.

O QUE É UM EWS E QUANDO USÁ-LO
O abandono escolar é um processo que decorre ao longo do tempo. É raramente 

causado por um único evento. Os alunos mostram sinais de alerta que estão a 

ter problemas que podem originar o abandono. Um Sistema de Alerta Rápido 

utiliza um enquadramento que identifica tendências negativas no comportamento 

– absentismo, comportamento desinteressado ou perturbador, desempenho 

académico baixo – os quais colocam os alunos em perigo de abandonar a escola, 

originando por isso um processo que acciona actividades de apoio aos alunos em 

risco para deter o abandono. Um EWS é implementado na escola pelo pessoal 

escolar, famílias e comunidades que trabalham em conjunto. A Unidade 3 apresenta 

um EWS, explica o que é (e o que não é), e aborda quando é necessário e em que 

momento usá-lo. Guia o leitor nas diferentes componentes dum EWS e os tipos de 

informação que irá precisar de recolher para conceber um EWS.

Nesta unidade, serão introduzidos os princípios 

básicos dum EWS. Partilhamos o processo 

utilizado para desenvolver o EWS em cada país. 

E, finalmente, explicamos como se utiliza o 

enquadramento básico do EWS para conceber 

um EWS que responde efectivamente ao 

abandono escolar no seu país.

Qual é o objectivo dum EWS?
Um EWS é um sistema concebido para reduzir 

o abandono, é implementado na escola em 

parceria com os pais e com os membros da 

comunidade, sob supervisão das autoridades 

locais de educação do Ministério da Educação. 

É simultaneamente um enquadramento e um 

processo que reúne informação e recursos 

imediatamente disponíveis nas escolas e 

comunidades para identificar e apoiar alunos em 

risco de abandono escolar. 

Um EWS é de custo relativamente baixo e 

exequível porque: 
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• Não exige equipamento especial ou um  

nível de competências elevado para 

implementá-lo; 

• É implementado pelo pessoal escolar 

existente (com a ajuda de PTAs e/ou grupos 

de comunidades); e 

• Enquadra-se nas tarefas e nos deveres já 

atribuídos aos professores, tais como o 

acompanhamento do aluno e a manutenção 

de registos. 

No cerne dum EWS estão os indicadores de 

previsão utilizados para identificar os alunos 

em risco. O esforço empenhado por parte do 

pessoal escolar em identificar e acompanhar 

esses indicadores de previsão e relacioná-los 

com outros indicadores para criar uma rede de 

segurança aos alunos em risco desempenha 

um papel decisivo no sucesso dum EWS. Um 

EWS reconhece igualmente que a escola não 

é o único responsável em prevenir o abandono 

escolar. Exige um esforço concertado por parte 

das famílias, das escolas e das comunidades ao 

trabalharem em conjunto.

O abandono escolar é na maior parte das vezes 

um processo que decorre gradualmente ao 

longo do tempo. Os alunos demonstram sinais 

de alerta ao longo do caminho que indicam 

que estão a ter problemas que podem levá-los 

a abandonar a escola. Muitas vezes, alunos 

em risco – ausências frequentes, resultados 

menos bons, não participativos – tornam-se 

invisíveis, despercebidos na sala de aula pelos 

seus professores e outros alunos. Às vezes, 

os alunos em risco tornam-se insuportáveis 

para os professores e colegas, demonstrando 

comportamentos hostis e agressivos que levam 

ao castigo, desencorajamento em continuarem 

na escola, afastamento e até mesmo expulsão. 

De qualquer modo, o aluno acaba por fracassar 

e abandonar a escola.   

Um EWS utiliza estes sinais de alerta – padrões 

identificáveis do comportamento do aluno 

tais como um aumento do absentismo, fraco 

desempenho, falta de interesse, afastamento 

e mau comportamento – como indicadores 

de previsão para identificar alunos em risco. 

Uma vez identificados os alunos em risco, o 

EWS permite ao pessoal escolar, famílias e 

comunidades accionar rapidamente actividades 

de apoio para travar o processo de abandono 

pelos alunos.

O que é um EWS?
A maior parte dos Sistemas de Alerta Rápido é 

caracterizado do seguinte modo: 

• indicadores de previsão que contribuem para 

o abandono escolar; 

• Identificação rápida dos alunos em risco de 

abandonar a escola, accionando o sistema; 

• um conjunto de estratégias de resposta 

imediata (FRS) para apoiar os alunos em 

risco; 

• acompanhamento contínuo de alunos em 

risco; 

• divulgação aos pais/encarregados de 

educação enquanto parceiros no processo 

de manter as crianças na escola; e 

• mobilização das comunidades para aumentar 

a consciencialização e demonstrar apoio aos 

alunos em risco. 

Um EWS é composto por três componentes 

principais impulsionados pela escola e pela 

comunidade. Fora o primeiro componentes, 

as acções não são implementadas de forma 

linear do primeiro ao seguinte; de facto, com 

vista a ser mais eficaz, são desenvolvidas em 

simultâneo. Estes componentes são abordados 

a seguir.

Componente 1: Identificar os  
alunos em risco
Este componente consiste em preencher 

um enquadramento que utiliza indicadores 

que identificam rapidamente os alunos que 

demonstrem sinais de alerta de que podem 

abandonar a escola. O enquadramento utiliza 

uma rúbrica com a avaliação 0-2 para cada 

indicador para identificar o nível de risco do 

abandono escolar.

O primeiro componente dum EWS é constituído 

por três acções.

• Acção 1: Identificar os indicadores de 

previsão que são sinais de alerta de que 

os alunos estão em risco e preencher o 

enquadramento. 
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• Acção 2: Definir ou calibrar os níveis de risco 

para cada indicador referindo se o aluno está 

em risco baixo (0), médio (1) ou alto (2) de 

abandonar a escola. 

• Acção 3: Avaliar cada aluno numa sala de 

aula no princípio do ano lectivo. De seguida, 

classificar os alunos com base nas suas 

pontuações para definir os alunos com risco 

baixo, médio ou alto. (O intervalo numérico 

da avaliação varia em função do número de 

indicadores.)  

Quem está envolvido na implementação  
do Componente 1?
Consoante o âmbito de aplicação do EWS, um 

conjunto único de factos de previsão pode ser 

definido pelos administradores do EWS – quer 

seja um projecto, grupos de escolas ou um 

sistema educativo – com base na informação 

sobre os factores que afectam o abandono e nas 

reacções dos interessados.

As acções de identificação do aluno ocorrem nas 

escolas. Os professores das aulas- normalmente 

os professores da sala de aula responsáveis 

pelas presenças – avaliam e classificam os 

alunos nas salas de aula e participam em 

reuniões de gestão de caso. Os professores de 

disciplinas fornecem informação que é utilizada 

para identificar alunos em risco e participam em 

reuniões de gestão de caso, quando necessário. 

Os directores da escola ou directores-adjuntos 

fixam a data para avaliar e classificar todos os 

alunos no(s) nível(is) alvo na escola e programam 

e participam nas reuniões de gestão de 

caso. Também supervisionam o processo de 

implementação do EWS e asseguram que todas 

as acções necessárias estão a ser regular e 

devidamente executadas e asseguram o controlo 

de qualidade.

Porque é que o Componente 1 dum EWS  
é importante?
Avaliar e classificar os alunos no princípio do ano 

permite ao pessoal escolar identificar os alunos 

que demonstrem sinais de alerta de abandono. 

Ao identificá-los no início do ano lectivo, é 

possível prover o apoio necessário para melhorar 

o seu empenho, acompanhar a participação 

e seguir as tendências no início do ano lectivo 

antes desses problemas piorarem. Isso aumenta 

Os indicadores de previsão do EWS 

são os sinais de alerta de abandono. 

Existem muitos factores associados ao 

abandono, mas um bom indicador de 

previsão deve preencher os seguintes 

requisitos:

• comportamentos do aluno que 

formam uma tendência tais como a 

assiduidade, o desempenho ou atitude 

que são as primeiras manifestações 

visíveis das causas e factores que 

afectam o abandono. 

• executáveis—por outras palavras algo 

pode ser feito em relação a isso para 

alterar os comportamentos e dinamizar 

a mudança da causa subjacente. 

• de avaliação fácil — informação sobre 

um aluno que pode ser facilmente 

identificada ao longo do tempo pelos 

professores a nível da escola. 

• que forneça informação frequente, 

regular e consistente sobre um aluno. 

Os indicadores de previsão de 

abandono não devem ser confundidos 

com características que são imputadas 

(género, raça, etnia, casta, etc.) aos 

alunos que abandonam a escola, tais 

como raparigas, crianças vindas de lares 

mais pobres ou de castas mais baixas. 

Apesar desses alunos poderem vir a 

ser alvo dum programa de abandono, 

nem todos vão abandonar a escola. Ao 

invés, são os comportamentos e práticas 

visíveis do aluno individual que vão 

prever o abandono.

O QUE É UM BOM 

INDICADOR DE PREVISÃO?
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as possibilidades dos alunos completarem o 

ano com sucesso. Quando o pessoal escolar 

trabalha em conjunto para fornecer apoio a 

alunos em risco, existem menos hipóteses do 

aluno em risco ser negligenciado.

Componente 2: Estratégias de  
Resposta Imediata
O segundo componente dum EWS – estratégias 

de resposta imediata (FRS) – consiste em quatro 

acções.

• Acção 1: Identificar e acompanhar os 

factores de  previsão ou os indicadores de 

sinais de alerta (p. ex., assiduidade, notas, 

relatórios de comportamento, etc.) para cada 

aluno em risco ao longo do ano lectivo.

• Acção 2: Implementar estratégias de 

ensino e aprendizagem amigas da criança 

na sala de aula para criar um ambiente de 

aprendizagem mais inclusivo e de apoio para 

todos os alunos, com especial atenção às 

necessidades dos alunos em risco. 

• Acção 3: Comunicar com os pais/

encarregados de educação sobre a 

assiduidade, desempenho e comportamento 

das suas crianças. Essa comunicação 

passa de telefonemas a mensagens escritas 

(com símbolos para os pais que não 

saibam ler) utilizando notas/postais/cartas a 

eventualmente uma visita a casa. As visitas 

a casa dão igualmente a oportunidade de 

saber mais do que se está a passar com 

o aluno e solicitar ao pai/encarregado de 

educação sugestões do que pode ser feito 

para alterar a situação. 

• Acção 4: Organizar reuniões de gestão 

de caso (CM) mensais, que envolvam os 

professores-chave e o director/director-

adjunto da escola para desenvolver 

estratégias sobre o que pode ser feito para 

apoiar os alunos em risco. As reuniões 

CM usam a informação identificada e 

monitorizado para esclarecer a reunião 

e ajudar os participantes a um melhor 

entendimento sobre a situação de cada aluno 

em risco e do que pode ser feito para dar um 

melhor apoio ao aluno. 

Quem está envolvido na implementação do 
Componente 2 dum EWS? As estratégias de 

resposta imediata são implementadas mal são 

identificados os alunos em risco no Componente 

1. Apesar de muitas das acções do FRS serem 

desenvolvidas pelos professores das salas de 

aula ou directores de turma, espera-se que 

todos os professores da escola usem métodos 

de ensino e aprendizagem adaptados às 

necessidades dos alunos em risco. Todos os 

professores devem participar nas reuniões CM 

quando necessário. Os professores da sala de 

aula devem ter o apoio do director/director-

adjunto da escola para comunicar com os pais e 

organizar e fazer visitas a casa.

Porque é o Componente 2 dum EWS 
importante? A investigação demonstra que 

quando professores se juntam para planear 

como ajudar alunos em dificuldade, existem 

mais possibilidades de ocorrerem mudanças 

positivas na assiduidade, no comportamento 

e no desempenho do aluno. Reunir com 

cada aluno em risco apenas uma vez por 

mês para discutir a sua situação pode fazer 

uma diferença significativa de como o aluno é 

tratado e como reage. No entanto, para serem 

eficazes, as discussões devem ser baseadas 

em informação precisa e actual sobre o aluno 

em risco, que é reunida pelo professor da sala 

de aula. As reuniões CM devem centrar-se em 

acções de apoio ao aluno. A informação é, em 

seguida, comunicada aos pais/encarregados de 

A Associação de Pais e Professores 

(PTA) da Escola Secundária Prey Koki 

desempenhou um papel activo na 

prevenção do abandono escolar 

após a escola ter implementado o 

EWS. Suos Sen, Director-adjunto da 

Prey Koki explica: “Um número de 

alunos voltou à escola; frequentando 

regularmente após ausências 

frequentes… no seguimento de visitas 

a casa da comunidade e de membros 

da PTA. Eles vivem na comunidade, por 

isso compreendem os alunos na sua 

comunidade.”

PTAS SÃO A CHAVE  

DO SUCESSO
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educação para garantir que têm conhecimento 

do que se está a passar e solicitar o apoio 

deles.1

É sabido que as famílias são a base para a 

educação da criança. Desempenham um papel-

chave nas decisões da criança se manter ou 

abandonar a escola. As actividades também 

são desenvolvidas em casa, e estas podem 

ou apoiar ou dificultar o desempenho das 

crianças e influenciar se ela frequenta, gosta e 

se mantem na escola. Reforçar a parceria entre 

as escolas e as famílias é fundamental para 

qualquer sistema de apoio a alunos em risco.

Componente 3: Participação  
da Comunidade
O terceiro componente – Participação da 

Comunidade – comporta quatro acções.

• Acção 1: Formar Comités Anti-Abandono 

que efectuem campanhas de defesa e 

consciencialização sobre a importância 

do abandono escolar e o que pode ser 

feito para impedi-lo, assim como apoiar as 

actividades FRS. 

• Acção 2: Envolver-se em actividades 

de divulgação, tais como reuniões na 

comunidade, incluindo dias abertos, e 

mensagens de voz para consciencializar 

os pais sobre o abandono e estabelecer 

relações com a escola. 

• Acção 3: Identificar e colaborar com grupos 

da comunidade (p. e., SMCs, PTAs, Juntas 

de Freguesias, NGOs/CBOs, e empresas 

locais) para fornecer serviços de apoio 

a alunos em risco e maximizar o apoio a 

actividades que atenuem o abandono nas 

suas comunidades. 

• Acção 4: Desenvolver actividades que 

promovam uma cultura de responsabilidade 

pela aplicação efectiva do EWS 

(pessoal escolar, famílias e membros da 

comunidade). 

Quem está envolvido na implementação do 
Componente 3 dum EWS?  Este componente 

centra-se em reforçar a parceria entre pessoal 

escolar, famílias e a comunidade mais alargada. 

Em primeiro lugar, a parceria da comunidade 

estabelece uma conexão entre o pessoal 

escolar e os líderes da comunidade. No 

entanto, quem fica envolvido nessas actividades 

pode evoluir ao longo do tempo à medida que 

os grupos comunitários, incluindo pais, ficam 

mais envolvidos na defesa, na monitorização e 

no apoio de actividades.

Porque é o Componente 3 dum  
EWS importante?
Atenuar o abandono escolar não é apenas 

a responsabilidade da família ou da escola. 

Uma vez que o abandono escolar exerce um 

impacto maior na comunidade, abordar o 

problema precisa de envolver a comunidade 

mais alargada.

Diversos intervenientes têm diferentes razões 

para participarem. Trazem não apenas uma 

perspectiva diferente sobre como abordar 

questões relativamente ao abandono, mas 

também sobre termos de influência, mão-

de-obra e recursos. Finalmente, as medidas 

efectivas para reduzir o abandono escolar 

exigem que seja estabelecida uma parceria 

plena com todos os interessados.2

Como Saber se Preciso  

dum EWS?
Muitos países lutam para manter os alunos 

na escola, no entanto, o número de alunos 

que abandonam a escola está a aumentar. 

Apesar das estatísticas alarmantes, existe, na 

maior parte das vezes, pouco conhecimento 

sobre a dimensão e o alcance do problema do 

abandono.

O processo de conceber um EWS tem um 

papel predominante na promoção dum diálogo 

sobre o que é o abandono, qual o nível em 

que se encontra, e quais são os factores que 

conduzem ao abandono escolar. Este diálogo 

obriga à pergunta: “Qual é a natureza e o 

alcance do abandono escolar no meu país/

região ou comunidade?”

O leitor deve responder a três perguntas:

1. Existe abandono escolar no seu país? 

2. Existem políticas e práticas que impedem os 

alunos de abandonar a escola? 

3. Existem atitudes ou comportamentos na 
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escola, em casa ou na comunidade que 

contribuem ao abandono escolar? 

As respostas a estas perguntas podem ser 

encontradas geralmente através de dados e 

informações disponíveis em registos existentes 

e nas escolas. Reunir e analisar os dados 

conjuntamente irá destacar o alcance do 

abandono e de factores contextuais que têm 

um impacto nas decisões dos alunos em 

abandonarem a escola. Esse processo também 

serve como enquadramento para decidir sobre 

intervenções e estratégias para apoiar alunos 

em risco.

Como Recolher os Dados e a 

Informação Necessários para 

Conceber um EWS?
O problema do abandono escolar não é algo 

que aconteça apenas na escola, Não pode 

ser entendido isoladamente. Existem sempre 

factores contextuais que contribuem para a 

decisão do abandono. O abandono precoce 

baseia-se numa interacção complexa entre o 

aluno, a família, a escola e a comunidade. Para 

entender o problema do abandono escolar no 

seu país, é preciso ter em consideração esta 

relação complexa. Existem diversas actividades 

que podem ajudar a melhor entender a 

dimensão do abandono escolar no seu país. 

São importantes três tipos de análise: 1) uma 

análise de tendências de abandono, 2) uma 

análise política e 3) uma análise situacional dos 

factores e condições que afectam o abandono.

Análise de Tendências
Uma análise de tendências de abandono pode 

revelar se o abandono é um problema no 

seu país ou região e identificar a localização 

geográfica e as populações mais seriamente 

afectadas pelo abandono. Também pode 

ser usado para identificar o ciclo e ano (s) 

escolar(es) onde o abandono é mais grave.

Uma análise de tendências pretende dar 

resposta às seguintes questões:

• Qual é a taxa de abandono a nível nacional? 

• Qual é o ciclo que verifica mais abandono? 

• Quais são os anos  escolares com mais 

abandono? 

• Quais são as áreas geográficas que têm 

mais abandono? 

• Quais os grupos de população (sexo, etnia, 

língua e grupos religiosos) que sofrem mais 

severamente de abandono? 

Numa análise de tendências, será examinado 

o desempenho educacional do seu país, 

É importante entender o que é um EWS. É igualmente importante entender o que NÃO é um 

EWS. Alguns indivíduos, nomeadamente pessoal escolar, podem hesitar em recorrer a um EWS 

por estarem equivocados quanto aos seus propósitos.

Um EWS não se destina a:

• Classificar alunos para identificar aqueles que são mais inteligentes ou mais capazes. 

• Identificar alunos para envergonhá-los ou às suas famílias. 

• Estigmatizar alunos identificados “em risco”. Os nomes são importantes! Denomine-os criança 

em destaque (como o SDPP fez na Índia) ou algo que não tenha uma carga negativa. 

• Identificar pais/encarregados de educação que não estão a fazer um “bom trabalho”. 

• Avaliar o desempenho do pessoal escolar. 

• Fornecer informações aos funcionários do Ministério para monitorizar ou identificar escolas 

que não estão a fazer “um trabalho muito bom”. 

• Acrescentar trabalho desnecessário ao pessoal escolar ou a pais/encarregados de educação. 

• Trazer alunos que já abandonaram a escola de volta à escola

O QUE NÃO É UM EWS 
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utilizando 20 indicadores divididos em quatro 

ramos: indicadores primários, factores 

de “previsão” do abandono, indicadores 

contextuais relativos aos alunos e indicadores 

de oferta de ensino. Normalmente, é 

possível obter esta informação através dos 

sistemas nacionais de educação, apesar dos 

20 indicadores poderem não estar todos 

disponíveis ou repartidos para uma análise 

optimizada. De seguida, é necessário comparar, 

contrastar e criar escalões para os indicadores 

para determinar onde é que o abandono é 

mais frequente. O Quadro 3A enumera os 20 

indicadores que estão classificados em quatro 

grupos para a classificação composta.

Análise Política
As políticas – e os programas que geram – 

podem desempenhar um papel importante 

nas decisões sobre o abandono escolar. 

INDICADORES PARA REALIZAR UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Quadro 3A3

1 Matrículas por ano de 

escolaridade e ciclo

Número absoluto de alunos matriculados por ano de escolaridade e ciclo.

# Indicador Definição

2 Taxa de abandono por 

ano de escolaridade e 

ciclo

Proporção de alunos dum grupo matriculados em determinado ano escolar 

num ano lectivo que já não estão matriculados no ano lectivo seguinte. 

3 Taxa de progresso por 

ano de escolaridade e 

ciclo

Proporção de alunos dum grupo matriculados num ano escolar que se 

espera que progridam para o ano escolar seguinte.

4 Taxa de sobrevivência 

por ciclo

Percentagem dum grupo de alunos matriculados no primeiro ano de 

escolaridade dum ciclo que se espera que progridam para os anos 

escolares seguintes.

5 Taxa de transição de 

ciclo para ciclo

Número de alunos admitidos no primeiro ano de escolaridade dum 

ciclo mais elevado num determinado ano lectivo expresso enquanto 

percentagem do número de alunos matriculados no ano final do ciclo mais 

baixo no ano lectivo anterior.

6 Taxa de matrículas por 

idade face a ciclo e/ou 

ano de escolaridade

Matrículas de alunos com uma determinada idade, independentemente do 

nível de ensino, como percentagem da população da mesma idade.

7 Taxa de repetição por 

ano de escolaridade e 

por ciclo

Proporção de alunos dum grupo matriculados num determinado ano de 

escolaridade num determinado ano lectivo que estudam no mesmo ano de 

escolaridade no ano lectivo seguinte. 

8 Taxa de conclusão por 

ciclo

Rácio do número total de alunos que concluíram com sucesso ou que 

transitaram do último ano da escola primária num dado ano lectivo face ao 

número total de crianças em idade oficial de transição na população.

10 Taxa líquida de 

matrículas por ciclo

Matrículas do grupo etário oficial previstas para um determinado nível de 

ensino expressas como percentagem da população correspondente.

Continua

Grupo A: Indicador primário

Grupo B: Factores de “previsão” do abandono

9 Rácio ilíquido de 

matrículas por ciclo

Total de matrículas num determinado nível de ensino, independentemente 

da idade, expresso como percentagem da população elegível em idade 

escolar oficial correspondente ao mesmo nível de ensino em determinado 

ano lectivo.

Grupo C: Indicadores contextuais relativos aos alunos
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Ironicamente, as políticas nem sempre atenuam 

o abandono escolar. Infelizmente, nalguns 

casos, as políticas podem involuntariamente 

piorá-lo. Para melhor entender as relações 

entre o abandono escolar e as políticas 

educacionais,  pode ser realizado um inventário 

das políticas do país e programas relacionados 

para perceber a influência nas decisões de 

abandono escolar. Isto pode ser feito, muitas 

vezes, através da análise da documentação e 

fontes de informação secundária, tais como 

análises de sectores, estratégias do país, etc. O 

inventário de políticas e programas do país não 

estabelece apenas um contexto da educação 

mas também fornece informação que pode ser 

útil no momento de tomar decisões quanto às 

intervenções para apoiar alunos em risco.

Em geral, as políticas incluem o contexto legal 

da educação (p. e., requisitos para escolaridade 

obrigatória e gratuita, serviços para raparigas e 

alunos em risco, calendário escolar e número 

de alunos por classe), infraestrutura escolar 

(p. e., infraestrutura acessível e adequada 

para raparigas), contratação de professores, 

formação e conduta na sala de aula (p. ex., 

contratação especial de mulheres e minorias, 

uso de línguas maternas), os serviços de apoio 

oferecidos na escola para além da educação 

básica (cursos de equivalência, serviços de 

saúde, refeições) e práticas culturais que 

podem levar ao abandono (como o casamento 

precoce). (Ver Unidade 2 para uma lista mais 

completa das políticas que afectam o abandono 

escolar).

INDICADORES PARA REALIZAR UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Quadro 3A - Continuação

# Indicador Definição

15 Escolas por ciclo e por 

entidade prestadora

Número de escolas.

16 Professores por ciclo 

e entidade prestadora

Número de professores.

17 Rácio aluno/professor 

por ciclo

Número médio de alunos por professor em determinado nível de ensino 

num determinado ano lectivo.

11 Taxa (líquida) de 

admissões no primeiro 

ano de escolaridade 

admissões no

Alunos que ingressam no primeiro ano de escolaridade do ensino primeiro que 

correspondem à idade oficial de entrada na escola primária expressos como 

percentagem de população da mesma idade.

12 Crianças fora da 

escola  

Crianças com idade oficialmente prevista para estarem na escola primária que não 

estão matriculadas nem na escola primária nem na escola secundária. 

13 Taxa de literacia juvenil Número de pessoas com idade entre os 15 e 24 anos que sabem ler, 

escrever e compreender um simples texto sobre a sua vida diária dividido 

pela população desse grupo etário.

Grupo C: Indicadores contextuais relativos aos alunos

Grupo B: Factores de “previsão” do abandono

14 Índice de paridade de 

género por ciclo 

Rácio de valores entre sexo feminino-sexo masculino dum determinado 

indicador. 

18 Rácio aluno/sala de 

aula por ciclo

Número médio de alunos por sala de aula em determinado nível de ensino 

num determinado ano lectivo.

19 Manual escolar/aluno 

por ciclo 

Número médio de manuais escolares por aluno em determinado nível de 

ensino num determinado ano lectivo.  

20 Distância da escola Distância média da escola em quilómetros.
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Análise situacional
A análise situacional fornece uma abordagem 

detalhada para examinar os factores e as 

condições que levam ao abandono escolar. 

Tal como foi anteriormente analisado, estes 

factores recaem em múltiplos domínios – 

crianças, família, escola e comunidade – que 

interagem entre eles. As políticas a nível local 

e nacional estão subjacentes a todos esses 

“domínios de influência”. O ambiente político 

e os factores e as condições dos domínios 

da criança, família, escola e comunidade, 

produzem, em conjunto, as dinâmicas do 

abandono escolar.  

A Figura 3B fornece um quadro conceptual 

utilizado pelo SDPP. Mostra os quatro domínios 

e o seu conteúdo, ilustrando os factores 

potenciais que podem influenciar o abandono 

no seu país, região ou local. A figura mostra 

como cada domínio se baseia no anterior, 

adicionando cada vez mais complexidade à 

decisão de permanecer ou abandonar a escola. 

Por conseguinte, os esforços para impedir 

o abandono escolar podem significar que é 

preciso abordar diversos factores em múltiplos 

domínios. A análise situacional que o leitor 

conduzir dá uma ideia da importância do papel 

dos vários factores na decisão de abandono.

A Caixa (“Um Abandono no Processo: o que 

faria?”) ilustra a complexidade do abandono na 

vida duma criança. Este conjunto de factores 

e situações é uma das razões  essenciais 

pela qual uma equipa de concepção dum 

EWS deve explorar diferentes tipos de dados 

DICA:  OBTER INFORMAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS QUANDO  

OS RELATÓRIOS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS
Quando os relatórios formais ou artigos sobre as políticas e programas não estão 

disponíveis, pode reunir-se com os funcionários dos ministérios, com os funcionários de 

agências financiadoras ou responsáveis pela implementação, e com especialistas locais 

em educação para discutir as polícias e programas existentes no seu país. No entanto,  

é importante notar que muitas vezes as políticas são tacitamente acordadas (i.e., práticas) 

e—nalguns casos, pode haver uma certa relutância em discuti-las abertamente.
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Figura 3B4g
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sobre experiências escolares e de educação. 

Devem examinar o abandono escolar em 

ciclos e anos de escolaridade diferentes, uma 

vez que as razões para o abandono escolar 

podem alterar-se à medida que o aluno 

cresce. É preciso ter em conta que muitos 

destes factores contextuais podem variar 

drasticamente duma região para outra. Podem 

mesmo variar consoante a comunidade. Tendo 

isso em consideração, como vai adaptar essas 

variações ao conceber o seu EWS?

Os dois cartazes seguintes apresentam uma 

perspectiva geral dos EWS desenvolvidos 

em dois países SDPP. O primeiro exemplo, 

a Figura 3C, vem do programa Anandshala 

(Um Lugar para uma Aprendizagem Feliz) 

da Índia. O segundo exemplo, a Figura 3D, 

vem do Camboja. Como se pode ver, os dois 

Sistemas de Alerta Rápido utilizam o mesmo 

enquadramento e processo para ajudar as 

escolas e as comunidades a apoiar as crianças 

em risco de abandono escolar

Na unidade seguinte, iremos mostrar como criar 

o seu EWS. Vamos apoiá-lo a cada passo para 

examinar os indicadores de previsão, selecionar 

os seus indicadores e estabelecer níveis de 

risco e níveis de limite.

Tenha em consideração isto:

Um rapaz de dezasseis anos – o filho mais velho da família – quer continuar com o ensino 

de 3.º ciclo. Encontra-se agora no 8.º ano. Apesar dum ambiente instável em casa devido a 

migrações frequentes devido ao trabalho do pai, ele procura dar o seu melhor na escola, 

mas não é um bom aluno. Não está a chumbar, não interrompe as aulas, mas raramente 

coloca ou responde a questões na sala de aula. Os seus professores não lhe prestam grande 

atenção. Não tem tempo para passar com colegas da aula, além disso, ele não os conhece 

bem porque a sua família já se mudou tantas vezes. Apesar da família acreditar na importância 

da educação, a necessidade financeira premente e a necessidade de ele ajudar nas tarefas 

da casa e no trabalho sazonal, durante a época de plantio e colheita, obrigam-nos a tomar a 

decisão do rapaz parar de ir à escola por uns tempos. Ele espera poder voltar mais tarde no 

ano lectivo, mas as suas ausências frequentes e prolongadas atrasaram-no nos estudos e ele 

receia ter de repetir outra vez o ano. Ele agora é um dos alunos com mais idade no ano dele.

Reflicta e responda:

• Quais os factores ou influências que considera mais críticos para este aluno?   

• Na sua opinião, quais seriam os indicadores de previsão de abandono para um EWS, tendo 

em conta as informações disponíveis? (dica: comportamentos, capacidade de execução, de 

avaliação fácil) 

• Em que domínio iria centrar o seu apoio? 

• Que tipos de estratégias de resposta imediata sugeriria? 

O ABANDONO NO PROCESSO: O QUE FARIA?
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Figura 3C
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Figura 3D
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Continua

A Savita é uma aluna exemplar que tem boas notas e frequenta regularmente as aulas na Escola UM 

Bhojpur em Sarairanjan, Samastipur no distrito de Bihar. Mas não foi sempre assim.

Enquanto filha mais nova de sete irmãos e única rapariga ainda em casa, a Savita era responsável por 

alimentar o gado e cozinhar para a família. O seu pai trabalha fora da aldeia e a mãe trabalha fora de casa.  

A Savita faltava muitas vezes à escola para cuidar dos afazeres domésticos.

Incomodava-lhe o facto de que, com 14 anos, era muita mais velha que os seus colegas do 5.º ano.  

Estava insatisfeita e sentava-se num canto na escola, longe dos outros, desmotivada a estudar as suas 

lições. A combinação da exigência das tarefas da casa com a desmotivação na escola resultaram em 

chumbos e falta de assiduidade.

Aquando da introdução do Sistema de Alerta Rápido na sua escola, a Savita foi identificada como 

“criança em destaque” – em risco de abandono – devido à sua falta de assiduidade e às tarefas escolares. 

Isso accionou acções destinadas a ajudá-la a completar o ensino primário. Em primeiro lugar, os seus 

professores e a comunidade local “Campeões” visitaram a mãe dela para perceber melhor a situação da 

Savita em casa. Nessa visita, discutiram com a mãe as obrigações domésticas da Savita. Após muita 

argumentação, a mãe da Savita concordou em mandá-la para a escola regularmente sob a condição de que 

ela continuaria a ajudar com as tarefas domésticas, conforme um horário que organizaram. Deixaram uma 

simples agenda que a Savita e a mãe preencheram juntas.

A ABORDAGEM “ACOMPANHAR E ACCIONAR” DO EWS 
AUMENTA AS HIPÓTESES DE ÊXITO DO ALUNO



De seguida, os professores da Savita acompanharam a sua assiduidade, comportamento e desempenho 

na aula e estiveram especialmente atentos sobre como ela se dava. Os professores colocaram a Savita 

na frente da sala de aula e encorajaram-na a interagir com os seus colegas. Também convidaram a Savita 

a participar em actividades extracurriculares, dando-lhe responsabilidades especiais tais como distribuir e 

recolher os materiais no final de cada sessão.

Rapidamente, a Savita ganhou confiança para participar em mais aulas, o que levou eventualmente a 

ultrapassar as inibições de ser mais velha. A sua frequência tornou-se regular, o desempenho na escola 

melhorou e até começou a participar nas actividades desportivas oferecidas depois das aulas.   

Enquanto a Savita era acompanhada e incentivada na escola, um professor e a Comunidade Campeã 

continuaram a realizar visitas a casa para garantir que os seus pais participavam na educação da Savita e 

estavam conscientes do seu progresso. A Savita e a sua mãe participaram num dia aberto na escola, onde 

estavam expostas as suas tarefas escolares e arte. Nesse dia, a escola enalteceu a coragem da Savita em 

participar na escola e em fazer um esforço para frequentar a escola regularmente. Esse gesto de apreciação 

não só encorajou a Savita, mas encheu a mãe de grande orgulho. Ela tornou-se num exemplo para a escola 

e para a comunidade.

Agora a Savita está no 6.º ano e frequenta a escola regularmente. 
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Na Unidade 3, apresentámos uma visão 

geral dum EWS – o que é, o que não é e o 

que é necessário. Aprendeu que um EWS é 

tanto um enquadramento como um processo 

que permite ao pessoal escolar identificar 

rapidamente os alunos em risco para accionar 

Estratégias de Resposta Imediata e o apoio da 

família e da comunidade para manter todos os 

alunos na escola.

Na Unidade 4, fornecemos orientações sobre 

como criar o seu EWS. Para tal, será necessário

• uma equipa de 4-8 pessoas que estejam 

bem informadas sobre educação no seu 

país; 

• Acesso a dados sobre educação no seu 

país ou região; e 

• Um computador e acesso à Internet. (Nota: 

Pode criar o seu EWS sem acesso a um 

computador ou Internet, no entanto, a 

utilização dum computador e o acesso à 

Internet facilita o processo. Não é necessário 

um computador ou Internet na escola para 

implementar um EWS.) 

O processo de criação dum EWS deve 

demorar entre uma a quatro semanas, para 

examinar os dados, identificar os indicadores de 

previsão ou os impulsionadores que levam ao 

abandono escolar e os indicadores específicos 

para identificar os alunos em risco e definir as 

suas rúbricas e calibrá-las segundo níveis de 

risco. A sua equipa precisará de desenvolver 

COMEÇAR
Para iniciar a concepção do seu Sistema de Alerta Rápido, precisa de reunir a equipa 

de concepção do EWS, desenvolver um conhecimento sólido sobre o abandono 

na sua área geográfica, e “vender” a ideia às escolas com que pretende trabalhar. 

Esta unidade começa por guiar o leitor pela selecção e orientação da sua equipa. De 

seguida, discute e fornece dicas nas várias análises necessárias para conduzir a sua 

concepção. Conclui com orientações sobre o modo como apresentar o seu EWS a 

autoridades educativas, pessoal escolar e membros da comunidade.    

as estratégias de resposta imediata e propor 

actividades potenciais para os líderes da 

comunidade apoiarem os alunos em risco.

Constituir uma Equipa de 

Concepção do seu EWS 
O primeiro passo para criar um EWS é 

seleccionar um grupo de 4-8 pessoas que vão 

integrar a equipa de concepção do seu EWS. 

Incumbe-lhes reunir e examinar os dados e os 

estudos sobre educação para melhor entender o 

abandono escolar no seu país ou região. Alguns 

dos membros da equipa devem ter experiência 

de trabalho na análise de dados quantitativos e 

qualitativos.

Uma equipa EWS tem oito tarefas principais.

1. 1. Recolher e analisar dados sobre 

tendências de abandono que forneçam 

informações sobre matrículas, retenção e 

assiduidade no seu país. 

2. Utilizar os dados para identificar os locais, 

ciclos e anos de escolaridade onde o 

abandono é mais premente ou entender 

a sua dimensão na área em que está a 

trabalhar. 

3. Utilizar a informação e os dados sobre a 

análise situacional e política para identificar os 

principais factores que levam ao abandono 

nos locais, ciclos e anos de escolaridade 

identificados.
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4. Desenvolver 4-6 indicadores 

(recomendamos 6) que sejam bons 

indicadores de previsão do abandono 

escolar. (Lembre-se, um bom indicador 

de previsão é um comportamento que 

apresenta um padrão de avaliação fácil, 

rápida e consistente. Também terá de ser 

adaptável – por outras palavras, tem de ser 

prático.) 

5. Criar uma rúbrica (nível de desempenho) 

para cada indicador. 

6. Calibrar cada rúbrica com níveis de risco de 

0 a 2. 

7. Criar as estratégias de resposta imediata 

para apoiar os alunos em risco. 

8. Criar uma lista de acções potenciais para 

mobilizar as comunidades a defenderem e 

consciencializarem sobre o anti-abandono e 

apoiar os alunos a manterem-se na escola. 

Criar e implementar um EWS deve ser uma 

actividade conjunta com outras partes 

interessadas que trabalham em educação. 

Inclui-los no processo de concepção é muito 

importante. É preciso ter em consideração o 

seguinte:

1. Como fazer o Ministério participar? Existem 

muitos benefícios para a sua participação. É 

particularmente importante nutrir o sentimento 

de pertença desde o início, uma vez que 

deverão assumir, em última instância, a 

responsabilidade pela implementação, melhoria 

e manutenção do EWS. No entanto, a sua 

participação pode exigir um processo de 

aprovação que pode levar tempo. Assegure-

se que faculta um prazo suficiente para 

garantir a participação do Ministério e obter a 

sua autorização para trabalhar com escolas 

públicas.  

2. Quais as papéis que vão assumir outros 

grupos que trabalham em educação? É 

necessário o apoio financeiro ou político? É 

necessária mão-de-obra para criar, implementar 

e monitorizar um EWS? Existem grupos 

a trabalhar em localizações geográficas 

(diferentes da sua) que gostaria de incluir no 

EWS? Existem sindicatos ou organizações 

profissionais de professores que devam 

participar neste processo? 

3. Existem comités de educação a trabalharem 

no seu país – tais como Educação para Todos 

(EFA) ou Parceria Global para a Educação (GPE) 

- cujo apoio e participação seriam benéficos? 

É preciso ter em mente que muitas vezes estes 

grupos ajudam a definir políticas e estabelecer 

programas susceptíveis de afectar o abandono 

escolar de alguma maneira. A participação 

destes comités pode ajudar a criar um ambiente 

mais favorável para o EWS, através de políticas 

ou programas de apoio que incluam os seus 

princípios e processos.

4. Existem indivíduos que podem ajudar a 

analisar ou interpretar os dados? Por exemplo, 

os funcionários do Ministério da Educação 

envolvidos no planeamento e preparação dos 

professores ou na supervisão das escolas 

podem fornecer percepções sobre os dados 

e fornecer conselhos sobre as práticas e 

processos existentes nas escolas nas quais 

o EWS pode assentar. Podem igualmente ser 

úteis para a divulgação de informação sobre um 

EWS a um público mais amplo. 

5. Existem indivíduos que trabalham no sector 

que tragam reconhecimento e credibilidade? 

Apesar de não querer a participação daqueles 

que possam desestabilizar o processo com as 

suas prioridades, peritos reconhecidos trazem 

muita credibilidade para o seu projecto. Por 

exemplo, podem ter contactos com pessoas 

que podem ajudá-lo a pedir autorizações ou 

que podem oferecer ajuda na implementação 

do processo.

6. Deseja incluir o pessoal escolar no 

desenvolvimento do processo? Trazem 

experiência à discussão que pode validar 

a concepção do EWS. Também são 

indispensáveis para a discussão do que é viável 

e exequível a nível da escola e da comunidade. 

Caso estejam envolvidos, é importante 

estruturar a sua participação de maneira a que 

eles não se sintam intimidados ou ameaçados 

por outros membros da equipa. Pode ser 

particularmente sensível no caso de haver 

outros indivíduos na equipa de concepção 

pertencentes ao Ministério que estão no “nível 

superior” na hierarquia.
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DICA:  ENVOLVIMENTO PARA MELHOR ENQUADRAMENTO
Quanto maior o envolvimento, melhor o enquadramento durante a concepção do EWS 

face à escola e comunidade, com maiores possibilidades de implementação.

Orientar a sua Equipa
Apesar da equipa escolhida poder trazer uma 

experiência vasta em trabalho com educação, 

pode não saber muito acerca de abandono 

escolar. 

Isso não seria de estranhar. Antes de mais 

nada, é importante que a equipa tenha 

consciência que ter um entendimento amplo 

sobre o abandono escolar no seu país permite 

identificar os indicadores de previsão nos 

quais o EWS se vai basear. Apesar de terem 

conhecimento, podem também ter ideias pré-

concebidas sobre o abandono que podem ou 

não estar certas.

Existem três questões básicas a serem 

respondidas quando a equipa começa o 

processo de concepção do EWS: 

1. O que causa o abandono escolar? 

2. Qual é o impacto do abandono escolar no 

indivíduo, na família, na comunidade e em 

termos económicos, sociais e políticos?

3. Que intervenções podem reduzir o 

abandono escolar? 

Para impulsionar o processo de concepção do 

EWS, é necessário fornecer uma orientação 

para a equipa. Para tal, podem ser feitas várias 

actividades – ou uma combinação delas.

• Criar um pacote de preparação que:  

- Resuma as tendências de abandono 

escolar e os factores que contribuam a esse 

abandono; e  

- Descreva o que é e o que faz um EWS. 

Inclua exemplos dum EWS doutro país 

e inclua ideias sobre como reduzir o 

abandono. 
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• Organize um grupo de trabalho, com a 

duração dum dia, para aprender mais 

sobre abandono escolar. Pode usar as 

apresentações PowerPoint do SDPP 

como modelo dos pontos-chave a abordar 

nesse grupo de trabalho, que estão 

disponíveis no Anexo Digital da Unidade 

4. São editáveis para seu uso. Pode incluir 

outros participantes além dos membros 

da equipa de concepção. É uma excelente 

oportunidade para partilhar a situação e 

gerar interesse nos outros. 

• Realize uma visita, com a duração dum dia, 

à escola e à comunidade. Os membros 

da equipa podem discutir a questão do 

abandono escolar com o pessoal escolar, 

com os líderes da comunidade, com os 

alunos (se tiverem idade suficiente), e com 

os pais/encarregados de educação. Pode 

ser uma actividade extremamente útil se 

muitos dos membros da equipa não tiverem 

muita experiência com trabalhar em escolas. 

Podem ter suposições sobre o abandono 

que podem não ser  precisas ou benéficas 

para o processo de criação do EWS. Ter a 

oportunidade de aprender sobre a situação 

com aqueles que lutam com a realidade do 

abandono escolar é um bom começo para 

a concepção do processo. Uma visita ao 

local vai permitir a sua compreensão e ver a 

realidade no terreno pode aumentar o seu 

envolvimento.  

• Utilize vídeos do SDPP (disponíveis no 

sítio do SDPP) no grupo de trabalho para 

preparar o terreno para a concepção do 

trabalho. Os vídeos apresentam uma visão 

exaustiva sobre o abandono escolar nos 

quatro países-piloto do SDPP que também 

pode ser útil noutros países.      

Quais são as Etapas na concepção 

do EWS?
O abandono escolar não está, em geral, 

limitado a uma região específica, a uma 

localização urbana ou rural ou a um grupo 

particular. No entanto, o problema pode ser 

mais agudo nalguns locais, ciclos e/ou anos de 

escolaridade. Por esta altura, o leitor já deve ter 

em mente uma área onde deseja implementar o 

seu EWS. No entanto, ainda precisa de adquirir 

um entendimento melhor sobre o grau do 

abandono escolar.  

Avaliar o Alcance e a Dimensão  
do Abandono
Antes de fazer qualquer coisa, é necessário 

ter dados. A caixa de texto supra “Como 

e onde obter os dados sobre tendências 

de abandono?” propõe fontes de dados e 

fornece ligações para sítios da Internet com 

conjuntos de dados que são fiáveis e em geral 

actualizados. No entanto, deve começar-se 

pelos dados EMIS do seu Ministério.

Este entendimento é essencial para desenvolver 

os indicadores de previsão que são práticos. 

COMO E ONDE OBTER OS 

DADOS SOBRE TENDÊNCIAS 

DE ABANDONO 

Como:

• Reveja fontes secundárias 

• Discuta com informadores-chave 

• Realize um inquérito 

Onde:

• Sistema de Gestão de Informação 

Escolar (EMIS) do Ministério de Educação 

ou outras bases de dados nacionais

• Banco de Dados EdStats do Banco 

Mundial

• Indicadores de Desenvolvimento 

Mundial 

• Indicadores TransMonEE da UNICEF 

• Estudos Demográficos e Sanitários 

(DHS) 

• Inquérito de Indicadores Múltiplos 

• Parceria Global para a Educação (www.

globalpartnership.org/ developing-

countries) 

• UNICEF Situação das Crianças no 

Mundo (www.unicef.org/sowc) 

• UNICEF Avaliação do Mapeamento do 

país assessment
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A equipa de concepção do EWS apenas pode  

continuar se tiver um entendimento sólido sobre 

o alcance e sobre as condições que contribuem 

para o abandono escolar. O primeiro passo 

é realizar uma análise das tendências para 

identificar quais são as tendências de abandono 

na área escolhida (i.e., nível nacional, regional 

ou distrital).

Uma Análise de Tendências utiliza um processo 

de classificação composta para seleccionar 

as localizações geográficas, os ciclos e, 

finalmente, o(s) ano(s) de escolaridade onde 

o abandono é mais agudo. Uma vez que não 

existe apenas um indicador de abandono, 

comparar e contrastar indicadores proporciona 

uma boa visão do abandono (ver Quadro 2G). 

Para utilizar uma classificação composta, 

deve ser atribuído um valor numérico a cada 

indicador e, em seguida, fazer a média dos 

resultados. Este processo permite fazer a 

combinação e a média de variáveis múltiplas 

de modo a imaginar o “quando e onde” do 

abandono escolar. É preciso ter em mente que 

não é necessário fazer um estudo em grande 

escala para identificar onde é que o problema é 

mais premente. Está previsto um método mais 

limitado, “Passos Rápidos para uma Análise das 

Tendências” na caixa de texto nesta página.  

Ainda que prefira escolher uma região 

específica em vez de passar por um processo 

de classificação para identificar as localizações 

geográficas onde o abandono escolar é mais 

premente, continua a ser necessário identificar 

os ciclos e anos de escolaridade que oferecem 

a melhor oportunidade de reduzir o abandono 

escolar. A classificação composta permite 

melhor utilizar os recursos – pessoas, tempo 

e dinheiro – para dinamizar a mudança. (Ver 

os Relatórios de Análises das Tendências para 

os quatro países SDPP nas unidades DVD/

USB inclusas com este guia de programação.) 

Uma explicação mais pormenorizada sobre 

como conduzir uma análise das tendências 

é apresentada no Anexo Digital na pasta da 

Unidade 4.

Uma análise das tendências de dados 

quantitativos vai apenas fornecer uma 

compreensão parcial do alcance do problema 

do abandono. Para uma melhor compreensão 

dos factores e das condições que contribuem 

para o problema do abandono escolar, é 

necessário igualmente recolher e analisar dados 

qualitativos através duma análise situacional.

Identificar e Entender os Factores que 
Influenciam o Abandono no seu País
Uma análise situacional permite entender 

melhor os factores e as condições sociais, 

económicas e culturais que afectam e 

contribuem para o abandono. Uma análise das 

tendências ajuda a identificar onde e quando 

ocorre o abandono escolar. Uma análise 

situacional centra-se no “como, porquê e as 

consequências?” do abandono escolar. Fornece 

informação que guia a equipa de concepção do 

EWS a selecionar os indicadores de previsão 

e os indicadores utilizados e a adaptar as 

intervenções de resposta que abordam a 

combinação de factores que contribuem para o 

abandono escolar no seu país.

PASSOS RÁPIDOS PARA UMA 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

• Identifique os ciclos e o número de 

anos em cada ciclo   

• Descreva as bases de dados 

disponíveis, os dados que contêm e 

quais os níveis administrativos a que 

pertencem 

• Recolha dados para todos os ciclos de 

educação básicos (escola primária até à 

escola secundária, não a pré-escolar) 

• Verifique e/ou obtenha as definições 

para a base de dados que está a usar 

de modo a considerar variações dos 

conjuntos de dados 

• Preencha os quadros separados para 

cada indicador e desagregue os dados 

• Forneça informação sobre escolas 

públicas (se os dados também estiverem 

disponíveis para escolas públicas e 

privadas) 

• Reveja e analise os dados para 

determinar se os focos de abandono 

estão localizados
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As questões essenciais que precisam de ser 

abordadas numa análise situacional são:

• Quais são as características dos alunos em 

risco, dos alunos que abandonaram e das 

suas famílias? 

• Quais são as experiências dos alunos em 

risco – opiniões e aspirações em relação ao 

ensino? 

• O que foi feito para apoiar as crianças na 

escola? 

• Quais são as razões indicadas que levam ao 

abandono? 

• Como o abandono é encarado e abordado 

pelo pessoal escolar? 

• Quais os factores da comunidade que 

influenciam o abandono? 

• O que pode ser feito para reduzir o 

abandono? 

• Quais são as políticas e programas que 

afectam o abandono

Uma análise situacional considera as 

características individuais do aluno, os 

comportamentos e os factores e ambientes 

relacionados com a casa, a escola, a 

comunidade, a fim de desenvolver uma visão 

abrangente e holística do abandono escolar. 

Tem em conta as várias perspectivas dos 

alunos (em risco, assim como aqueles que já 

abandonaram), os seus pais/encarregados 

de educação, pessoal escolar, os líderes da 

comunidade e funcionários responsáveis 

pela educação a nível regional/distrital para 

melhor entender o que julgam contribuir para 

o problema e o que pode ser feito para tratar 

dele. (Ver Unidade 3 no Anexo Digital para 

exemplos de perguntas a serem consideradas 

numa análise situacional.) Os Passos Rápidos 

para uma Análise Situacional estão indicados na 

caixa de texto à direita.

Apesar duma análise situacional fornecer uma 

grande variedade de informações sobre o 

abandono escolar, pode exigir muito tempo, 

mão-de-obra e dinheiro. Em muitos casos, 

pode não possuir os recursos necessários para 

esta tarefa (Ver Quadro 4A na página a seguir 

para saber mais sobre Análises Situacionais do 

SDPP.)

O que pode fazer se não for viável a recolha de 

dados primários para a análise situacional?

1. Localize e analise estudos e relatórios 

existentes. Muitas vezes, parceiros de 

desenvolvimento – incluindo USAID, 

UNICEF, Banco Mundial e INGOs – e 

universidades locais possuem relatórios ou 

exposições que podem fornecer informação 

suficiente para melhor entender o “como e 

porquê” do abandono escolar.

2. Entreviste peritos sobre o abandono (ou 

acesso à escola ou participação educativa) 

do seu país ou da área seleccionada. Mais 

eficazmente, organize uma reunião, com a 

duração de meio dia ou dum dia, com um 

grupo destes informadores de forma a que 

possam ouvir e reagir às observações dos 

seus colegas. Utilize o Enquadramento do 

Abandono Escolar previsto na Unidade 3 

para organizar a discussão.

3. Elabore um mini-estudo dum ou dois dias 

numa ou duas escolas-comunidades 

para validar o que está a aprender. Pode 

obter informação útil ao acolher grupos de 

análise separados com as diferentes partes 

interessadas – quer potenciais beneficiários 

quer executores do EWS – a nível da escola 

e da comunidade. 

PASSOS RÁPIDOS PARA UMA 

ANÁLISE SITUACIONAL

• Desenvolva perguntas objectivas 

para entrevistar alunos em risco, os que 

já abandonaram, os seus pais, pessoal 

escolar, funcionários locais e membros da 

comunidade. 

• Use as questões essenciais para 

aprender sobre as características do 

entrevistado, factores que afectam 

as decisões e abandono, atitudes e 

expectativas/aspirações em relação ao 

ensino ou melhores práticas de gestão do 

abandono, e sugestões sobre maneiras 

de tornar a escola mais significativa, 

interessante e atractiva.

• Seleccione até 10 escolas-comunidades 

por localizações administrativas incluindo a 

sua área identificada. 

• Equipas de cinco pessoas recolhem 

dados durante dois dias em cada escola. 
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Quadro 4AQ

APRENDER COM AS ANÁLISES SITUACIONAIS DO SDPP

Apesar das tremendas diferenças dos quatro países do SDPP – em termos demográficos, 

geográficos, políticos, sociais e culturais – os resultados das quatro Análises Situacionais 

demonstram respostas e tendências consistentes. É pouco provável que os resultados variem 

significativamente noutros países, com a excepção daqueles que estejam muito instáveis ou 

em situação de conflito, os quais provavelmente apresentariam resultados significativamente 

diferentes.

A análise situacional do SDPP examinou as características dos alunos em risco, dos que 

abandonaram e das suas famílias, a experiência das crianças com a escola (e o tratamento pelos 

professores), como os pais apoiaram as suas crianças na escola e as explicações, das crianças e 

pais, das razões para o abandono e sugestões para abordar a questão. 

Os resultados incluíram:

Características dos Alunos: 

• As condições económicas nos quatro países eram pobres, apesar de ter havido poucas 

situações de fome temporária. 

• Havia uma falta de correspondência entre a língua de casa e a língua de instrução usada na 

escola. 

• Os alunos tinham, muitas vezes, de percorrer um longo trajecto para a escola mais próxima.

Experiências, Opiniões e Aspirações do Aluno sobre a Escola: 

• Os alunos experimentaram dificuldades em completarem as suas tarefas escolares (a maior 

parte dos países tinha políticas de promoção automática, por isso, havia a ocorrência 

relativamente baixa de repetições de anos). 

• Percentagens altas de alunos que não realizavam os seus trabalhos de casa. 

• Havia percentagens altas de absentismo causadas por doença (sobretudo em raparigas), 

obrigações laborais (tarefas domésticas para as raparigas, actividades de campo para os 

rapazes), carência de roupa ou material escolar, e problemas decorrentes da qualidade da 

escola, tais como fraco desempenho, desmotivação e falta de interesse na escola.  

• Havia muitas vezes um historial de abandono em membros da família. 

• Apesar de os alunos sentirem geralmente que os professores gostavam deles, refilavam que os 

professores usavam castigos corporais e criticavam-nos publicamente. 

• 
Apoio parental: 

• Fracos níveis de participação dos pais em apoiar as crianças (ajudar com trabalhos de casa, 

reunir-se com professores, assegurar-se de que eles saiam a horas para ir à escola, etc.). 

• Maior interesse dos pais no ensino dos rapazes. 

Sugestões de Maneiras de Abordar o Abandono Escolar:

• Apoio financeiro. 

• Apoio académico (tutoria, actividades de auxílio, cursos mais relevantes). 

• Tornar a escola mais atractiva e participativa. 

Fonte: Brush & Tietjen, School Dropout Prevention Pilot Program Situational Analysis, 2015
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Procure por entendimento. A sua 
equipa de concepção do EWS entende 
verdadeiramente o que é um EWS?   
Peça-lhes para simular que estão a ser 

entrevistados sobre abandono escolar para 

um programa da televisão nacional usando as 

seguintes perguntas.

• O que diriam a um jornalista sobre as 

causas do abandono e porque é que 

abordar a questão do abandono escolar é 

importante? 

• O que recomendariam como indicadores de 

previsão do abandono? 

• Como descreveriam um EWS para obter o 

apoio de escolas locais? 

• Se lhes perguntassem se um EWS é um 

“instrumento de elaboração de relatórios” 

para informar o Ministério sobre o que os 

professores fazem nas salas de aulas, o que 

responderiam? 

Apresentar um EWS às Autoridades 

Educativas, Escolas e Comunidades

Está a caminho de começar a conceber o seu 

EWS! Agora é necessário decidir exactamante 

com quais e quantas escolas irá trabalhar. 

Se a sua análise das tendências revelou que 

o abandono é mais agudo para um ciclo 

escolar específico, deverá centrar o EWS em 

todos os anos de escolaridade desse ciclo. 

Se determinou que um ano de escolaridade 

específico foi o mais afectado pelo abandono, 

devia considerar centrar-se nesse ano. O 

SDPP variou as suas abordagens em cada um 

dos quatro países. Abaixo mostramos uma 

comparação dos anos seleccionados pelo 

SDPP.

• Camboja: 7.º, 8.º e 9.º anos (3.º ciclo) 

• Índia: 5.º ano (primária) 

• Tajiquistão: 9.º ano (3.º ciclo) 

• Timor-Leste: 4.º, 5.º e 6.º anos (2.º ciclo) 

Como seleccionar as escolas em que irá 
estabelecer um EWS? Pode decidir que quer 

introduzir um EWS em todas as escolas da 

sua área seleccionada. Seja realista quanto ao 

número de escolas com que vai iniciar. Lembre-

se que o êxito rápido com que vai introduzir um 

EWS em todas as escolas é fundamental para 

ganhar a confiança de outras escolas e pedir 

apoio contínuo do Ministério e outras agências.

Tenha em consideração os seguintes critérios 

para seleccionar a escola:

• O pessoal escolar e os líderes da 

comunidade estão dispostos a participar no 

programa? 

• Quais são as considerações logísticas? Qual 

é o nível de esforço necessário para realizar 

visitas regulares à escola para acompanhar o 

que se passa, fornecer recursos necessários, 

ter fácil acesso a workshops de formação, 

etc.?   

• Existe uma diferença na tendência de 

abandono entre escolas urbanas e rurais? 

Uma beneficiaria mais do que a outra dum 

EWS? 

DICA: SELECCIONE PELO 

MENOS DOIS ANOS DE 

ESCOLARIDADE PARA O  

SEU EWS

Dependendo dos recursos, prazos e outros 

parâmetros que disponha, considere incluir 

mais dum ano de escolaridade no seu 

EWS. Tal facto ajuda a criar sinergias e ajuda 

escolas e comunidades a verem o problema 

mais do que um simples problema daquele 

ano. Lembre-se que o abandono tende 

a ser resultado de efeitos cumulativos ao 

longo do tempo.
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• Os seus recursos – dinheiro e pessoal – 

são limitados para implementar e apoiar 

um EWS? Quantas escolas consegue 

efectivamente apoiar? 

• No caso de haver mais dum Gabinete de 

Educação regional/distrital, há algum que 

apoie mais um EWS nas suas escolas do 

que o outro? 

Apresentar um EWS a ministérios e outras 
autoridades educativas. Consoante as 

circunstâncias do seu trabalho, pode já ter 

obtido autorização do Ministério da Educação 

para trabalhar ou implementar um EWS em 

escolas públicas. Se não tiver sido o caso, 

agora é necessário fazê-lo. Também se aplica 

caso pretenda trabalhar com escolas privadas. 

É necessário obter a autorização da autoridade 

governamental. Apesar de poder ter incluído na 

sua equipa de concepção representantes do 

Ministério ou entidades governamentais, não 

significa que tenha a autorização necessária. 

O primeiro passo é reunir-se com os serviços 

centrais do Ministério ou a autoridade nacional 

para explicar os problemas do abandono 

identificados, a localização e os ciclos/

anos de escolaridade em que gostava de 

se centrar e a justificação para um EWS. 

Numa breve apresentação, resuma as suas 

constatações. Utilize os materiais que a sua 

equipa de EWS desenvolveu para a análise de 

tendências e situacional. Adapte os materiais 

do SDPP descrevendo um EWS tal como 

previsto na Unidade 3 ou desenvolva uma 

pequena brochura. O SDPP preparou uma 

ficha informativa de dupla-face para cada 

país que contem um resumo sobre as causas 

e tendências para o abandono escolar e 

uma breve descrição sobre as intervenções 

previstas num EWS. A sua brochura pode 

igualmente incluir histórias de sucesso e 

testemunhos daqueles que já utilizaram um 

EWS. Uma amostra de brochura consta no 

Anexo Digital da Unidade 4. A sua brochura 

DICA:  COMECE EM PEQUENA ESCALA E EM SEGUIDA EXPANDA
Se quiser implementar um EWS num grande número de escolas, considere a progressiva introdução 

de escolas adicionais num período de dois a três anos. Pode utilizar o pessoal escolar e membros 

da comunidade que desempenharam um trabalho exemplar para ajudar a dar formação nas novas 

equipas de pessoal escolar e membros da comunidade nos anos subsequentes à implementação. A 

sua experiência com o EWS pode ser extremamente poderosa e, com isso, convencer outras escolas 

e comunidades a implementarem um EWS.
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deve partilhar informação que defina papéis 

e responsabilidades e o que é necessário à 

implementação dum EWS. Veja a caixa de 

texto na página seguinte (“Recursos para a 

Implementação do EWS”) para saber mais 

sobre o que é necessário.

É provável que sejam suscitadas questões 

sobre os recursos necessários para um EWS. 

As respostas variam na concepção final do 

EWS e nas circunstâncias do seu trabalho. 

Por exemplo, se trabalha para uma agência 

de financiamento ou para um projecto de 

desenvolvimento, pode estar em condições de 

fornecer recursos. Muitos dos recursos – além 

do pessoal escolar – podem já ser fornecidos 

pelo Ministério, tais como artigos de papelaria 

e viagens. Uma vez que a implementação do 

EWS depende essencialmente das pessoas da 

sua escola e comunidade, e está incorporado 

em rotinas da escola, tem um custo 

relativamente baixo. 

A caixa de texto na página seguinte identifica os 

passos a seguir à medida que concebe o seu 

EWS e promove a participação de escolas e 

comunidades. 

Após a obtenção da autorização dos serviços 

centrais do Ministério – e materializada numa 

carta do Ministério – entre em contacto com 

cada uma das autoridades sub-nacionais 

responsáveis pelas escolas com que quer 

trabalhar. Recomendamos que se reúna com 

cada grupo em pessoa para informá-los sobre 

o EWS e as respectivas constatações; informe 

que recebeu autorização do Ministério e de 

outra autoridade superior; e peça autorização 

para continuar. Deverá levar a carta do 

Ministério que autoriza que se reúna com o 

pessoal escolar e que informe os directores 

de estabelecimentos de ensino sobre a 

possibilidade de participarem neste programa.

Apresentar o EWS a escolas e comunidades. 
Como primeiro passo recomenda-se enviar 

cartas ao director/administrador de cada 

escola. Nessa carta, deverá apresentar, de 

forma resumida, o que pretende fazer e pedir 

para se reunir com eles. Dependendo do 

número de escolas com que pretende trabalhar, 

pode querer marcar reuniões de grupo ou fazer 

visitas individuas à escola ou ambos.

Juntar os directores da escola numa unidade 

administrativa para uma reunião de grupo é um 

primeiro passo eficiente para familiarizá-los com 

o EWS. Procure envolvê-los numa discussão 

sobre o abandono – como o definem, se é 

um problema nas suas escolas, quais são as 

causas, qual é a abordagem nas suas escolas, 

quais são os alunos que eles julgam estar 

em risco de abandono. Com isto, inicia-se a 

fase de descrever um EWS e expor os seus 

objectivos. Se dispuser dos recursos, incluindo 

um professor de sala de aula e a comunidade 

ou um líder da PTA de cada escola, seria 

útil preparar o terreno para visitas escolares 

individuais. Seja bastante explícito quanto ao 

esforço e às responsabilidades da comunidade 

na implementação dum EWS, e identifique 

as escolas interessadas em levarem a cabo 

um EWS. Forneça brochuras ou materiais 

descritivos ao director da escola ou à delegação 

RECURSOS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO EWS

• Os professores de sala de aula/

directores de turma mantêm os registos 

dos alunos em risco, dão o apoio na 

sala de aula e realizam visitas a casa. 

• O director da escola supervisiona a 

implementação do EWS e reuniões de 

Gestão de Caso.

• Os professores participam 

mensalmente nas reuniões de gestão 

de caso. 

• Os membros da comunidade 

promovem a consciencialização e/ou 

realizam visitas a casa. 

• O kit da escola EWS contem 

manuais, materiais, cartazes, brochuras 

e artigos de papelaria para a avaliação, 

manutenção de registos, cartas a pais, 

etc. 

• Subsídio de transporte (opcional) para 

as visitas a casa pelos professores. 

• Formação para os directores da 

escola, professores e membros da PTA 

na escola ou a nível de agrupamentos. 
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da escola para que possam partilhar com os 

seus colegas.

Organize uma visita com as escolas que 

demonstraram interesse ou com quem tenha 

intenções de trabalhar. O objectivo das visitas 

escolares é solicitar a participação da escola-

comunidade em geral e conseguir um Acordo 

de Participação assinado. (Ver exemplo dum 

formulário de participação na Unidade 4 no 

Anexo Digital.) Envie uma carta ao director 

da escola a requerer uma reunião com os 

professores do ciclo/ano de escolaridade 

identificado, líderes da comunidade e dirigentes 

do PTA/SMC para discutir a sua participação. 

Seja bastante explícito na sua carta que 

deseja reunir-se com eles na mesma altura 

e em conjunto com o pessoal escolar e os 

representantes da comunidade. Dê seguimento 

com um telefonema a confirmar que a carta 

chegou. No primeiro contacto, mesmo antes 

da visita escolar, seja bastante explícito quanto 

ao nível de esforço e das responsabilidades da 

comunidade no caso de aceitarem participar.

Planifique como apresentar uma breve visão 

geral dum EWS, como funciona e os benefícios 

da implementação dum EWS na sua escola e 

comunidade. Utilize ou adapte a brochura EWS 

que preparou para reflectir a sua situação. O 

SDPP descobriu que transformar as brochuras 

em cartazes ilustrados de tamanho grande 

era muito útil ao trabalhar com grupos em que 

alguns participantes eram analfabetos. Esta 

reunião pode ser a primeira vez que muitos 

INTRODUZIR UM EWS E SOLICITAR PARTICIPAÇÃO

1. Decidir os locais e o número de escolas 

2. Obter permissão para introduzir um EWS nas escolas por parte das autoridades centrais e sub-

nacionais 

3. Enviar cartas às escolas 

4. Preparar material informativo e uma brochura 

5. Desenvolver materiais de formação e kits de escola 

6. Contratar e formar formadores 

7. Enviar cartas a escolas seleccionadas convidando-as para uma reunião 

8. Acolher reuniões com os representantes da escola e/ou realizar visitas da escola e 

comunidade às escolas interessadas num EWS 

9. Assinar um Acordo de Participação 

10. Determinar a data para as actividades de formação 

11. Contactar as escolas/comunidades sobre a formação e obter os nomes dos participantes 

12. Tratar da logística para a formação 

13. Enviar informação a escolas/comunidades sobre a formação do EWS 

14. Dar seguimento com uma chamada telefónica para confirmar a participação no workshop de 

formação do EWS 

DICA: PREPARE UMA 

FERRAMENTA QUE REÚNA 

INFORMAÇÃO

Uma ferramenta que reúna as informações 

da visita à escola permite que normalize 

a documentação do que aprendeu. A 

visita é um importante primeiro passo para 

comunicar que as situações da escola e da 

comunidade e as opiniões são importantes. 

Realça que um EWS está enquadrado 

em parcerias, colaboração e partilha de 

informação.
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Figura 4B 

FERRAMENTA QUE REUNE INFORMAÇÃO DECORRENTE DA VISITA À ESCOLA

Ideias/Perspectivas sobre Informações relativas ao Abandono Escolar: Para si, o que é o 

abandono escolar? É um problema na sua escola/comunidade? Porquê/Porque não? (se eles 

disserem sim) Para si, quais são as causas do abandono escolar na sua escola/comunidade? 

Quem tem a responsabilidade de abordar o abandono escolar na sua escola/comunidade?

Escola:                                                              Data:

Mediador:                               

Participantes:

  Director da Escola

  Professor (#      )   /  Anos ______

  PTA

  SMC

  Pais (#      ) # Mãe ______

   # Pai ______

  Alunos (#      ) Anos______

   # rapazes  ______

   # raparigas ______

  Outros __________________________

Informadores possíveis: 

O que é o abandono escolar? Existe na sua escola/comunidade?

 Pessoal Escolar Comunidade Aluno/Pai

IInformações sobre intervenções/estratégias: Segundo a sua opinião, o que é que se pode fazer 

para prevenir o abandono escolar na sua comunidade?

 Pessoal Escolarl Comunidade Aluno/Pai

Se a sua escola e comunidade tivessem a oportunidade de fazerem parte dum programa relativo 

ao abandono escolar, isto seria interessante para si? Porquê/Porque não?

 Pessoal Escolar Comunidade Aluno/Pai
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participantes se apercebem de que o abandono 

é um problema, no que é que realmente 

consiste o abandono e do impacto que isso 

tem no aluno, na escola e na comunidade.

A visita à escola também irá permitir que 

coloque perguntas sobre o abandono escolar 

nas suas escolas e comunidades. Constitui 

uma oportunidade para o pessoal escolar e 

os líderes da comunidade partilharem as suas 

opiniões de como podem apoiar os alunos em 

risco. Aquilo que aprendeu das visitas pode 

incorporar na concepção do EWS e, mais tarde, 

nos workshops de formação.

O Quadro 4B é um modelo duma ferramenta 

que reúne informação sobre a visita à 

escola, incluindo células separadas para os 

comentários dos diferentes participantes. É 

muito importante captar todos os pontos de 

vista individuais uma vez que as suas opiniões 

podem diferir de forma significativa.  Isto reforça 

o facto que um EWS se baseia em parcerias, 

colaboração e partilha de informação.

A última missão das visitas à escola é explicar 

à escola e aos líderes da comunidade que 

eles precisam de formar uma equipa de EWS 

na escola. A equipa de EWS da escola deve 

incluir tanto o pessoal escolar como os líderes 

da comunidade. A equipa precisa de ser 

constituída antes de ser dada a formação de 

EWS, uma vez que aqueles que têm a função-

DICA:  PROGRAME A 

FORMAÇÃO ANTES

Planifique conduzir a formação para o EWS 

pelo menos um mês antes do início do ano 

lectivo e dentro de dois meses a contar das 

visitas à escola. Lembre-se que quer manter 

o interesse e o ritmo!

UM BOM LÍDER DA COMUNIDADE É ALGUÉM QUE:

• Seja reconhecido na comunidade 

• Respeitado 

• Já participe em actividades de divulgação na comunidade 

• Representante duma organização da comunidade existente (cívica, religiosa, etc.) 

• Interessado em apoiar boas causas com o seu tempo e/ou dinheiro 

• Já pertença a comités escolares existentes como a PTA ou o SMC 

• Interessado num EWS 

• Capaz de alocar o seu tempo durante o ano lectivo 

• Sensível a cultura/religião, etc. das famílias na comunidade 

chave de implementar um EWS precisam 

de participar na formação. Deverá fornecer 

orientações sobre quem seria um bom membro 

na equipa EWS da escola. Lembre-se que o 

seu comité deve incluir tanto homens como 

mulheres! Dê-lhes tempo para reverem os 

critérios e colocarem questões. (As orientações 

sobre quem é um bom membro da comunidade 

podem ser incluídas na sua brochura. A caixa 

de texto infra identifica as características dum 

bom membro da comunidade.)

Durante a sua visita, discuta a formação EWS 

exigida aos membros da escola e comunidade 

da equipa EWS da escola. A formação inicial 

para o pessoal escolar tem uma duração 

mínima de três dias com um dia adicional de 

formação para directores/directores-adjuntos 

da escola. A formação da comunidade tem uma 

duração mínima de dois dias.
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Procure obter da escola e da comunidade 

um acordo escrito que documente a vontade 

deles em participarem no programa EWS. 

O acordo deverá clarificar os papéis e e 

responsabilidades do pessoal escolar e dos 

membros da comunidade, assim como o nível 

de esforço que lhes é exigido. Idealmente, 

este acordo deve ser celebrado antes de se 

realizar a formação (um exemplo de Acordo 

de Participação está incluído na Unidade 4 do 

Anexo Digital.) 

O que Deverá Fazer no caso de apenas 
uma das Partes – Escola ou Comunidade – 
Querer Participar?
Pode a escola implementar um EWS sem o 

apoio da comunidade? Apesar da escola poder 

identificar e acompanhar os alunos em risco e 

implementar algumas estratégias de resposta 

imediata, os seus esforços não vão produzir 

os melhores resultados. Muitas decisões que 

afectam a assiduidade dos alunos e a sua 

participação na escola são tomadas pelos pais 

e nos seus lares. Um EWS exige mão-de-obra e 

monitorização providenciadas pela comunidade.

Pode a comunidade abordar o abandono 

escolar sem a participação da escola? As 

comunidades podem lançar uma vasta rede 

para manter a criança na escola. Podem 

fornecer apoio e serviços, tais como um 

programa de alimentação nas escolas. No 

entanto, seria extremamente difícil identificar 

os alunos em maior risco de abandonarem a 

escola sem a informação que o pessoal escolar 

tem através da classificação e identificação dos 

alunos em risco, nem as comunidades têm o 

poder de alterar factores baseados na escola, 

tais como a interacção entre os professores e 

os alunos. Também não seria possível criar uma 

sala de aula mais amiga da criança – uma parte 

importante das estratégias de resposta imediata 

do EWS. Na escola, os alunos em risco são 

muitas vezes ignorados e podem julgar a escola 

desinteressante ou até mesmo ameaçadora. É 

de extrema importância promover um ambiente 

acolhedor na escola para atrair e apoiar esses 

alunos. Sem a participação do pessoal escolar, 

não serão possíveis muitas das estratégias de 

resposta imediata. Também não seria possível 

a comunicação directa com os pais sobre os 

seus filhos.

Acompanhar os dados ao nível da escola e 

encorajar os professores a utilizarem estratégias 

amigas das crianças na sala de aula é um 

bom começo para apoiar os alunos em risco. 

Mas o programa terá dificuldade em fazer uma 

verdadeira diferença caso não haja vontade 

por parte da comunidade em apoiar as escolas 

para trabalharem com os pais. 

E sem a participação das escolas para avaliar 

e classificar os alunos, acompanhar os seus 

desempenhos, e encorajá-los no ensino, 

as comunidades estão sujeitas a grandes 

dificuldades em fornecer o apoio necessário 

para os alunos em risco.

Por isso, se não for possível um acordo 

sobre as suas participações e se tiver outras 

escolas e comunidades que queiram participar, 

recomenda-se vivamente que escolha um 

sítio alternativo. Se fizer um programa faseado 

e introduzir um novo grupo de escolas em 

anos subsequentes após o primeiro ano de 

implementação, pode oferecer a escolas e 

comunidades que não chegaram a um acordo 

sobre a participação outra oportunidade de 

serem incluídos. Após o primeiro ano, terá 

testemunhos e pessoal escolar e líderes da 

comunidade que podem ajudar a vender o EWS 

a outros que estejam a considerar implementar 

um nas suas escolas e comunidades.



COMEÇAR          PÁGINA 63

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

DICA:  DÊ ÀS PESSOAS TEMPO PARA FALAR E PENSAR  

EM CONJUNTO
Se houver relutância em participar por parte da escola ou da comunidade, pode 

sugerir que eles tirem tempo para discutir a participação entre eles. Diga-lhes que 

irá telefonar mais tarde durante a semana para a decisão final. Deixe a brochura 

com eles. Lembre-se que o EWS apenas pode ter sucesso se ambos os grupos 

estiverem empenhados nisso. Devem agir concertadamente – tem de haver uma 

parceria!
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Identificar Alunos  

em Risco

Unidade 5

Prevenir o Abandono Escolar

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA 

DE ALERTA RÁPIDO



VERSO DO SEPARADOR

(Não imprimir)



Apesar de Umed e Marjona viverem em diferentes partes do Tajiquistão e frequentarem escolas diferentes, 

os dois alunos do 9.º ano têm muito em comum. Ambos trabalharam para apoiar as suas famílias, 

originando ausências frequentes na escola e fraco desempenho. Eram pouco incentivados pelos pais para 

se empenharem e continuarem os seus estudos.

O Umed enfrentava todos os dias uma escolha difícil: ir para o trabalho ou ir para a escola. Enquanto 

homem mais velho no seu lar, ele era responsável por sustentar a sua família. Costumava escolher ir para 

o trabalho. Quanto mais o Umed faltava à escola, mais as suas notas pioravam e mais ele queria desistir. 

“Pensava nos problemas que tinha em casa… no que a minha família iria comer nesse dia.”

A Marjona também tinha obrigações em casa. Ajudava com os afazeres domésticos e com o trabalho 

sazonal no campo e faltava à escola. Os pais dela sentiam uma certa ambivalência em relação à sua 

educação. Sinceramente, ela não se importava de ficar em casa. “A escola não é muito interessante, se 

calhar não preciso,” afirmou.

Mas as histórias de Umed e Marjona não acabaram em abandono. Cada um teve um professor de sala 

de aula que participou na formação do Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar e aprendeu a 

identificar as ausências do aluno como um indicador importante de estar em risco de abandono. Quando os 

seus professores de aula repararam que eles faltavam à escola, visitaram os seus pais para perceberem as 

suas situações em casa e falaram com eles sobre a importância duma assiduidade regular.

Os professores de sala de aula do Umed e da Marjona trabalharam com os seus pais para desenvolver 

um horário que permitisse àqueles frequentar a escola e o trabalho. Forneceram estratégias simples para 

ajudá-los a apoiarem as tarefas escolares das crianças. Na escola, os professores da sala de aula tomavam 

especial atenção aos seus progressos, controlavam a assiduidade, desenvolviam planos de apoio com os 

outros professores, e contactavam os pais se a assiduidade ou as notas começassem a piorar.

A assiduidade e o desempenho do Umed e da Marjona melhoraram. Hoje, ambos os alunos melhoraram 

o seu desempenho na escola e estão no caminho de completar o ensino secundário. A Marjona tem na 

sua mira um curso de enfermagem. E a mãe do Umed incentiva-o a ir para a escola e continuar os seus 

estudos.

A REDE DE SEGURANÇA DO EWS AGARRA 
ALUNOS EM RISCO ANTES DO ABANDONO
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Na unidade anterior, discutimos a constituição 

da equipa de concepção do EWS. Também 

explicámos as diferentes etapas de recolha dos 

dados necessários para entender o abandono 

escolar. Neste momento, já tomou algumas 

decisões iniciais relativamente ao local onde 

vai implementar o seu EWS, o ciclo e os anos 

de escolaridade com que gostava de trabalhar. 

Também já identificou as escola-comunidades 

com que vai trabalhar e obteve acordos de 

participação.

Está agora preparado para se empenhar numa 

das mais empolgantes partes do processo 

de concepção do EWS! Está preparado 

para identificar os indicadores de previsão e 

indicadores, definir as rúbricas e calibrar os 

níveis de risco. À medida que trabalha nestas 

etapas, vai circular o enquadramento do EWS 

que os professores vão usar para avaliar e 

classificar os seus alunos para identificar os 

alunos em risco de abandonarem a escola. 

Apesar da sua equipa de concepção do EWS 

não estar directamente envolvida na formação 

dos professores no que respeita a avaliar 

IDENTIFICAR ALUNOS EM RISCO
O objectivo dum Sistema de Alerta Rápido é dar apoio focalizado aos alunos em 

risco que demonstrem sinais de que podem vir a abandonar a escola. Mas como se 

pode identificá-los? A investigação tem demonstrado que existem comportamentos 

reconhecíveis no aluno que pressagiam o abandono. A Unidade 5 vai guiar o leitor 

num dos mais importantes passos da implementação do seu EWS – identificar os 

alunos que estão em risco de abandono. Apresenta os indicadores de previsão 

“ABC” de abandono – assiduidade, comportamento e trabalho na aula – e mostra 

como pode usá-los assim como outros indicadores específicos do contexto para 

avaliar e classificar alunos em risco de abandono. E se houver um número tal de 

alunos em risco que se torne impossível de gerir? A Unidade 5 sugere opções de 

tratamento total e parcial e acompanha o leitor através de regras de decisão simples. 

Inclui exemplos de indicadores de previsão e indicadores de abandono e formas de 

avaliação/classificação.  

e classificar alunos, a equipa de concepção 

precisa de entender o funcionamento do 

processo para efectivamente seleccionar e 

calibrar os indicadores e determinar os limiares 

do risco de abandono escolar.

As ferramentas do SDPP incluídas nesta 

unidade pretendem servir como exemplos e 

modelos ilustrativos para ajudar a sua equipa a 

desenvolver os seus EWS. Nalguns casos, são 

apresentados (com prudência) os exemplos 

do SDPP que se revelaram problemáticos 

na implementação do piloto. Examinar estes 

indicadores de previsão e indicadores mais 

problemáticos vai ajudar a equipa de concepção 

a evitar os mesmos erros e beneficiar das lições 

aprendidas pela equipa do SDPP. As sugestões 

são dadas para alcançar as melhores práticas 

com base na experiência do SDPP. O seu 

investimento valerá a pena. Em paralelo com o 

director da escola e os professores da escola, 

cujas experiências são partilhadas na caixa 

de texto na página seguinte – as mudanças 

acontecem!
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Pontos-chave para a Identificação 

e o Acompanhamento do Aluno
Em primeiro lugar, iremos estabelecer e rever 

alguns pontos-chave sobre a identificação dos 

alunos em risco. Este processo é denominado 

de avaliação e classificação. 

• A avaliação e classificação ocorre de dois 

em dois anos para os alunos dum grupo nos 

anos de escolaridade selecionados. Apenas 

os alunos transferidos para um grupo serão 

classificados após os alunos do seu ano de 

escolaridade serem avaliados e classificados. 

• Caso hajam vários anos de escolaridade 

a implementar o EWS, por exemplo 4.º a 

6.º anos de escolaridade, o novo grupo de 

alunos que passam para o 4.º ano serão 

avaliados após o rastreio no primeiro mês de 

aulas.  

• Após a avaliação e a classificação 

dos alunos nos anos de escolaridade 

identificados, os alunos mantêm o “nível de 

risco” pelo período máximo de dois anos. 

Este período garante tempo suficiente 

para as estratégias de resposta imediata 

suscitarem uma mudança nos alunos em 

risco. Também permite aos alunos que 

demonstrem sinais de alerta de abandono 

escolar e que não foram classificados 

enquanto alunos em risco na avaliação inicial 

que possam beneficiar das estratégias de 

resposta imediata. 

• A avaliação e a classificação ocorre em 

todas as escolas EWS na mesma altura, 

no final do primeiro mês do ano lectivo 

corrente. 

• É feita, na mesma altura, a avaliação e a 

classificação a todos os alunos da escola 

pertencentes aos anos de escolaridade 

identificados. 

• O pessoal escolar efectua a avaliação e 

classificação dos anos de escolaridade 

identificados nas salas de aula.  

• Cada aluno recebe uma avaliação entre 0-2 

(0=risco baixo; 1=risco médio; e 2=risco 

alto) para cada indicador do EWS. Se o seu 

EWS tiver 6 indicadores, a nota total para 

cada aluno pode variar entre 0-12. Esta nota 

total depende, evidentemente, do número 

de indicadores que forem usados. 

• Os alunos que são identificados em risco 

conservam esse estatuto ao longo do 

ano (se o EWS servir apenas um ano de 

escolaridade) e passa para o ano seguinte 

(se o EWS servir um grupo de alunos ao 

longo de vários anos de escolaridade), 

ainda que haja melhoria na assiduidade, 

comportamento, trabalho na aula ou outros 

indicadores rastreados.    

• Os limiares dos níveis de risco que 

determinam quando um aluno se encontra 

em risco baixo, médio ou alto são 

determinados pela equipa de concepção do 

EWS. NÃO é uma decisão a nível da escola. 

A avaliação e depois a classificação dos 

alunos numa sala de aula permite às escolas 

identificar os alunos que estão em maior 

risco de abandonarem a escola e utilizar mais 

eficazmente o tempo dos professores para dar 

apoio adicional aos alunos em maior risco.

ESTABELECER UM EWS MUDA 

AS ATITUDES PARA COM OS 

ALUNOS 

Num país do SDPP, antes de se usar o 

EWS, um director de Educação a nível 

estatal declarou que todas as escolas 

recolhessem dados sobre a assiduidade 

dos alunos. Apontou para a caixa preta 

no canto do quadro poeirento, tomando 

nota da assiduidade dos alunos – 

quantos alunos estavam na aula naquele 

dia – não quais os alunos que faltaram. 

E, além de ser impreciso, as linhas ao 

lado dos nome dos alunos no nos livros 

de registo dos alunos na secretária do 

professor eram deixadas em branco, 

assim como todas as outras linhas para 

aquela semana e as anteriores. Nem o 

director, nem o professor de sala de aula 

conseguiam perceber a importância do 

acompanhamento individual de cada 

aluno até começarem a implementar o 

EWS e observarem as diferenças.
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Para quê Avaliar e Classificar  

os Alunos?
A avaliação e classificação é um processo que 

permite ao pessoal escolar determinar o grau 

de risco em que os alunos se encontram. Tem 

como base o princípio de que o abandono 

escolar é um processo que começa muito cedo 

na educação da criança e inclui sinais de alerta 

observáveis antecedentes ao abandono.

Recorrer a um sistema de classificação com 

base nesses indicadores de previsão – ou 

sinais de alerta de desinteresse e falhanço – 

permite aos professores identificar os alunos 

que demonstrem comportamentos de risco 

e acompanhá-los ao longo do tempo. A 

avaliação dos alunos também desencadeia 

um nível progressivo de apoio que previne que 

eles abandonem a escola. Este sistema de 

acompanhamento e accionamento permite 

às escolas e às comunidades direccionar 

os recursos escassos para alunos que 

demonstrem um maior nível de risco.

Não existe nível de risco universal ou 

estabelecido com base nos sinais de alerta 

para abandono escolar; ao invés, a calibragem 

dos níveis de risco é determinada com base no 

contexto local, nos recursos disponíveis e na 

percentagem de alunos que estão em risco e 

precisam de apoio.

Seleccionar os Indicadores de 

Previsão do Abandono

O que é um Indicador de Previsão e  
um Indicador?
O EWS tem como base os indicadores de 

previsão ou os indutores do abandono escolar. 

Os indicadores são as formas concretas nas 

quais as informações sobre esses indicadores 

de previsão são identificados e monitorados. Os 

indicadores de previsão e os indicadores devem 

captar os comportamentos negativos do aluno 

relacionados com o abandono.

DICAS PARA PROFESSORES GARANTIREM QUE TODOS OS ALUNOS SE 

SINTAM BEM-VINDOS

• Fixe um calendário e cumpra-o. 

• Exiba as regras da sala de aula. 

• Use diferentes tipos de práticas de instrução. 

• Dê a todos os alunos a oportunidade de serem líderes em algo que sejam bons. 

• Encoraje a colaboração entre colegas. 

• Use sinais para “dizer” aos alunos para se acalmarem, começarem a trabalhar e guardarem os 

materiais. 

• Verifique os alunos enquanto trabalham. 

• Fale com os alunos em privado sobre as preocupações deles. 

• Empregue reforço positivo e específico quando um aluno atingir um objectivo académico ou 

de comportamento.

DICA:  NÃO ESTIGMATIZE ALUNOS E FAMÍLIAS

Lembre-se que as identidades dos alunos em risco e das suas famílias devem ser mantidas 

confidenciais e privadas. Deve evitar estigmatizar os alunos ou as suas famílias ou colocá-los numa 

situação passível de futura alienação na escola. Por exemplo, na Índia, eram identificados como 

“alunos em destaque” em vez de em risco. “Alunos identificados” é outro termo que pode ser 

usado e que não traz consigo qualquer estigma. Por favor, consulte as dicas acima sobre maneiras 

de fazer sentir os seus alunos bem-vindos.
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Apesar de haver muitos tipos de dados 

recolhidos e analisados para determinar a 

qualidade e a eficácia da educação e do ensino, 

muitos poucos dados fornecem realmente 

informação sobre o que se passa com o 

aluno individual. Esta informação apenas está 

disponível ao nível da escola.

Infelizmente, apesar de muitos sistemas 

de educação exigirem às escolas a recolha 

de dados básicos do aluno (por exemplo, 

assiduidade, notas, etc.), as escolas – e o 

pessoal responsável – não registam, dum 

modo sistemático, regular e com precisão, os 

dados sobre cada estudante. Por exemplo, 

apesar dos professores poderem apontar a 

assiduidade diária, frequentemente é feita 

apenas uma contagem do número de alunos 

que estão na sala de aula naquele dia, mas 

não se identifica nem documenta o aluno que 

falta. Para um EWS funcionar efectivamente, 

os dados recolhidos têm de ser baseados no 

comportamento individual dos alunos.

Um aspecto importante a ter em conta ao 

desenvolver os indicadores para o EWS é a 

influência das atitudes e da subjectividade dos 

professores nos comportamentos do aluno. 

Através da Análise Situacional, o SDPP reparou 

que, nos quatro países, os professores tinham 

uma opinião forte sobre os alunos – apesar de 

nem sempre os alunos estarem conscientes 

disso. No entanto, para que o EWS preveja 

factores de risco, quanto melhor definidos 

estiverem os indicadores, haverá menos 

probabilidades do preconceito dos professores 

influenciar o processo de avaliação.

Um EWS altera a situação das escolas. Um EWS 

fornece o enquadramento que os professores 

usam para recolher, documentar e analisar a 

informação sobre os seus alunos. Este processo 

de recolha, documentação e análise dos dados 

do aluno constitui uma plataforma para melhorar 

o ensino e a aprendizagem dos alunos em 

risco e aumenta as probabilidades dos alunos 

continuarem na escola.

Quais são os melhores Indicadores de 
Previsão para o Abandono?
Os ABCs do Abandono globalmente 

reconhecidos, indicados a seguir, são um 

exemplo de bons indicadores de previsão 

para o risco de abandono escolar. Os ABCs – 

assiduidade, comportamento e trabalho na aula 

– centram-se nos comportamentos do aluno que 

estão em estreita correlação com o abandono. 

Cada um desses indicadores de previsão 

interage com os outros: quanto mais uma 

criança falta à escola, menor a probabilidade de 

ter um bom desempenho académico; quanto 

menor o desempenho, mais ficará desanimado 

e alienado da escola e dos seus colegas; quanto 

Os ABCs 
do Abandono Escolar

Assiduidade

Comportamento

Trabalho na aula 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UM 

INDICADOR DE PREVISÃO E UM 

INDICADOR? 

Os indicadores de previsão são os factores 

ou “variáveis independentes” que são 

a causa imediata dum resultado. Bons 

indicadores de previsão são os factores 

que não só têm uma forte ligação ou 

correlação com os resultados esperados, 

mas têm um grau elevado de causalidade 

que pode ser atribuído ao resultado. 

Por exemplo, a investigação identificou 

tendências de comportamento que têm 

uma forte probabilidade de afectar o 

abandono.

Os Indicadores são a definição e 

quantificação dum indicador de previsão. 

Por exemplo, o absentismo é um indicador 

de previsão, mas faltar por dois dias é um 

indicador mensurável que estabelece o 

alvo e desencadeia a acção.
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mais desanimado da escola ele/ela estiver, 

maior a probabilidade de faltar à escola…  e o 

ciclo continua. 

Os ABCs estão geralmente no cerne dum EWS 

uma vez que representam informação que pode 

ser facilmente identificada e monitorizada. A 

maior parte dos sistemas educativos e escolas 

exigem aos professores que recolham e 

registem alguma desta informação como parte 

das suas funções regulares. (Esta questão será 

discutida mais detalhadamente nesta unidade.) 

Os ABCs são uma maneira fácil de lembrar 

três dos indicadores de previsão chave para 

o abandono escolar. A simplicidade da frase 

capta a atenção, o que estabelece um bom 

começo para enquadrar a discussão sobre o 

abandono escolar.

Cada um destes três indicadores de previsão 

pode converter-se em indicador passível 

de avaliação, e para os quais geralmente já 

existem dados ou são facilmente recolhidos, e 

representam um comportamento que pode ser 

alterado para diminuir o nível de risco.

Em muitos casos, o pessoal escolar 

pode perguntar-se da importância do 

acompanhamento da assiduidade. Através 

de discussões, rapidamente se apercebem 

da importância de acompanhar a assiduidade 

diária de cada aluno. A investigação tem 

repetidamente demonstrado que se um aluno 

faltar apenas 10 por cento do número de 

dias, é provável que falhe e em consequência 

abandone a escola. Não interessa se a sua 

ausência é justificada. É o tempo de ensino 

perdido que interessa.

É já menos evidente entender que monitorizar 

o comportamento é igualmente importante. O 

comportamento na sala de aula desempenha 

um papel significativo naquilo que os alunos 

aprendem. O que acontece aos alunos na 

escola vai influenciar o seu empenho. O seu 

comportamento (perturbador, não participativo, 

desinteressado/entediado, frustrado e 

assustado) é um indicador da sua participação 

e da abertura para aprender. Alertar o 

pessoal escolar e criar neles a capacidade de 

reconhecer e acompanhar o comportamento 

pode ajudar a identificar esses alunos que 

estão a caminhar para o abandono e, ao 

mesmo tempo, dá ao professor a oportunidade 

de atrair os alunos em risco para as aulas e 

para as actividades da escola. Isto aumenta a 

apreciação pela escola e a receptividade deles 

para aprender. (Ver Figuras 5A e 5B para as 

conclusões da análise situacional do SDPP 

sobre comportamento.)

TAJIQUISTÃO: PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE 

REPORTAM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO

Figura 5A – Conclusões da Análise Situacional do SDPP: Problemas de Comportamento do Aluno
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Como Escolher os Indicadores de Previsão?
O seu sistema EWS é baseado em 3-6 

indicadores de previsão principais e indicadores 

relacionados que serão usados para avaliar e 

classificar os alunos. Os três indicadores de 

previsão ABC comprovados e práticos devem 

ser incluídos no EWS.

Seleccionar os melhores indicadores de previsão 

e transformá-los em indicadores é uma das 

actividades mais críticas no processo de 

concepção do EWS. O Quadro 5C ilustra essa 

relação. Os critérios que devem ser tidos em 

conta constam da lista abaixo.

Um indicador de previsão deve:

• Ser o comportamento do aluno fortemente 

associado ao abandono (não uma 

característica como a deficiência do aluno, 

por exemplo); 

• Ter uma resposta executável; 

• Ser uma acção exequível, acessível e 

economicamente sustentável; e 

• Ser o comportamento que um aluno 

repetidamente demonstra, criando um 

padrão ao longo do tempo. 

Um indicador deve:

• Basear-se na informação de cada aluno 

individualmente;  

• Utilizar dados disponíveis na escola, e 

basear-se em registos oficiais da escola (se 

possível); 

• Estar em condições de ser identificado e 

monitorizado; 

• Basear-se em dados objectivos e fiáveis; 

• Ser enquadrado em padrões de 

comportamento visíveis; e 

• Ser algo que possa ser acompanhado 

durante um longo período de tempo – não 

apenas para a avaliação e classificação dos 

alunos. 

Os indicadores de previsão baseiam-se 

geralmente em factores de risco relacionados 

com o abandono escolar. O Quadro 5D 

enumera factores obtidos de dados recolhidos 

nos Estados Unidos. Os factores são muito 

semelhantes noutros países, incluindo países 

em vias de desenvolvimento. O “1” no quadro 

indica que um estudo revisto demonstrou o 

factor de risco relacionado significativamente 

com o abandono naquele ano de escolaridade. 

CAMBOJA: PERCENTAGEM DE ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE  

EDUCAÇÃO QUE REPORTAM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO

Figura 5B – Conclusões da Análise Situacional do SDPP: Problemas de Comportamento do Aluno
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Um asterisco (*) indica que dois ou mais 

estudos que foram analisados demonstraram 

que o factor de risco estava significativamente 

relacionado com o abandono naquele ano de 

escolaridade. 

Utilize a seguinte Ferramenta de Planeamento 

de Abandono Escolar para iniciar o processo 

de selecção dos indicadores de previsão. Vai 

utilizar esta ferramenta ao longo da fase de 

concepção do EWS. Conte revê-la muitas 

vezes ao longo do processo de concepção. 

A ferramenta não está destinada a ser um 

“produto final”. Ao invés, fornece uma estrutura 

para captar os pontos-chave que vão surgindo 

em discussões à medida que o seu trabalho se 

desenvolve. 

Nas discussões sobre indicadores de previsão 

e indicadores, deve ter em consideração 

como aqueles vão ser usados, como vão ser 

analisados e como pode ser implementada 

uma estratégia para alterar o comportamento 

identificado. A ferramenta de planeamento é 

apenas uma maneira de captar os pontos de 

decisão-chave, que poderá precisar para voltar 

atrás num estado mais avançado do processo.

Considere a importância dum certo indicador 

de previsão (ou indutor de abandono escolar) 

quando os classificar. Apesar de no final 

selecionar 3-6 indicadores dos listados, precisa 

de identificar e discutir mais para assegurar 

que identificou aqueles que serão os melhores 

indicadores de previsão e indicadores. Leve 

tempo para se envolver nesta discussão.  

O SDPP utilizou seis indicadores em cada país 

para pontuar as probabilidades de abandono. 

Este número não é uma regra rígida. Apesar 

dum EWS poder basear-se apenas nos ABCs 

do abandono escolar, utilizar mais um ou dois 

indicadores fornece-lhe mais dados e dá-lhe 

uma visão mais abrangente dos factores que 

ACTIVIDADE:  ESCOLHER UM 

BOM INDICADOR

Nem todos os factores de risco são bons 

indicadores de previsão. Irá reparar que 

alguns dos factores de risco no Quadro 5E 

preenchem os critérios de “bom” indicador 

de previsão enquanto outros que não. 

Forme grupos de dois e reveja o Quadro 

5E. Quais os factores que preenchem 

os critérios para um bom indicador de 

previsão? Fundamente a sua resposta. 

Junte outra equipa e compare e confronte 

as suas respostas. Quando todos tiverem 

terminado, discuta o que aprenderam 

sobre factores de risco e indicadores de 

previsão

Figura 5C 

INDICADORES DE PREVISÃO DO ABANDONO E INDICADORES 
EXEMPLIFICATIVOS

Indicador de Previsão: 

Assiduidade

Comportamento

Trabalho na Aula

Indicador: 

Número de dias em falta nos meses identificados 

Número de dias consecutivos em falta nos meses identificados 

Número de dias em que vai à escola tarde ou sai cedo

Trabalho de casa entregue a tempo e completo 

Participação em actividades de grupo

Avaliações trimestrais em leitura/língua e/ou matemática no 

último trimestre do ano anterior

Actividades de avaliação contínua realizadas pelos professores

Trabalhos de casa correctamente realizados
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Quadro 5D 

Características do Contexto Individual 

  Tem uma dificuldade de aprendizagem  

ou uma perturbação emocional  1 1

Responsabilidades Precoces de Adulto  

 Número elevado de horas de trabalho  1 *

 Paternidade/Maternidade   *

Atitudes Sociais, Valores e Comportamento

 Grupo de colegas de alto risco  * 1

 Comportamento social de alto risco  * 1

 Muito activo socialmente fora da escola   1

Desempenho Escolar

 Fraco desempenho * * *

 Retenção/idade avançada para o ano * * *

Participação na Escola

 Assiduidade fraca * * *

 Fracas expectativas a nível da educação  * *

 Falta de esforço  1 1

 Fraco empenho na escola  1 *

 Sem participação extracurricular  1 *

Comportamento na Escola

 Mau comportamento 1 1 *

 Histórico de agressão 1 1 

Características do Histórico Familiar

 Baixo estatuto socioeconómico * * *

 Mobilidade elevada da família  *

 Baixo nível de educação dos pais 1 1 *

 Grande número de irmãos 1  1

 Não viver com ambos os pais biológicos 1 1 *

 Perturbações na família 1

Participação da Família/Empenho na Educação

 Fracas expectativas em relação aos estudos  *

 Abandono do irmão  1 1

 Fraco contacto com a escola  *

 Falta de conversa sobre a escola  * 1

FACTORES DE RISCO SIGNIFICATIVOS POR NÍVEL ESCOLAR
* Apenas Estados Unidos1

Factor de Risco 6.º-8.º Anos 9.º-12.º AnosPP-5.º Anos
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influenciam o abandono escolar. Precisa de ter 

informação suficiente para saber como pode 

apoiar o aluno em risco; mas não exagere (em 

especial no acompanhamento necessário para 

implementar as estratégias de resposta imediata) 

de modo a que o pessoal escolar encare 

um EWS como um fardo. Isto pode levar ao 

cansaço da intervenção e, em última instância, 

à resistência total. Além disso, se for difícil obter 

ou documentar os dados para um indicador, 

os professores podem mostrar resistência a 

recolhê-los e registá-los. Apesar da recolha de 

alguns dados ser exigida pelo Ministério, o SDPP 

reparou que alguns professores não o fazem e/

ou os registos não são devidamente recolhidos 

ou analisados.    

Para ajudar na sua discussão sobre indicadores 

de previsão e indicadores, analise o seguinte 

quadro com indicadores de previsão e 

indicadores utilizado nos quatro países do 

SDPP e algumas lições aprendidas sobre a 

sua utilidade. Com base naquilo que sabe 

sobre os critérios de bons indicadores de 

previsão e indicadores, quais considera serem 

problemáticos? Caso considere um indicador 

de previsão ou indicador problemático 

– porquê? Caso considere que um dos 

indicadores de previsão problemático possa 

funcionar no seu país, como pode alterar 

o indicador para fazê-lo funcionar? Após a 

discussão, reveja o mesmo quadro completo 

com as lições aprendidas nos quatro países 

SDPP (ver Quadro 5E para melhores práticas de 

indicadores do SDPP).

À medida que realiza esta discussão, utilize 

a Ferramenta de Planeamento (Quadro 5F). 

Discuta e identifique mais indicadores do que 

aqueles que decidir usar. De seguida, classifique 

e avalie os indicadores para selecionar os 

melhores. À medida que faz isto, lembre-se de 

considerar os critérios para bons indicadores.

Uma vez que os países SDPP participavam 

num estudo de impacto, não foi possível alterar 

ou modificar os seus indicadores quando se 

aperceberam que aqueles eram problemáticos. 

Mas o leitor pode alterar os seus. Caso se 

aperceba que os seus indicadores não são 

tão úteis como previsto, modifique-os ou 

abandone-os. Se houver outro indicador que 

julgar melhor, então substitua o indicador. Se 

julgar que consegue alcançar o seu objectivo 

sem utilizar esse indicador, não o inclua! Não 

PORQUE É TÃO 

IMPORTANTE IDENTIFICAR O 

COMPORTAMENTO NA SALA DE 

AULA?

A assiduidade é o comportamento mais 

importante a ser alterado de modo a 

atenuar a probabilidade do aluno em 

risco abandonar a escola. A investigação 

demonstra que faltar a mais de 10% do ano 

lectivo leva geralmente a que o aluno falhe 

devido à falta de exposição no ensino. Os 

alunos têm muito menos probabilidades de 

aprender aquilo a que não estão expostos.  

No entanto, estar apenas sentado numa sala 

de aula não é suficiente. O que se passa 

com os alunos quando estão na escola 

– o desempenho e a qualidade das suas 

participações em actividades de ensino – é 

um importante factor para diminuir os níveis 

de risco do abandono escolar.

Acompanhar o que os alunos em risco 

estão ou não estão em fazer na escola é de 

importância vital. Fornece ao professor uma 

riqueza de informação para ajudar os alunos 

a melhorarem o desempenho e a gostarem 

mais da escola.

DICA:  INDICADORES DE 

PREVISÃO E INDICADORES 

PONDERADOS

• Ao seleccionar os seus indicadores 

de previsão e definir os seus 

indicadores, lembre-se de evitar enviar 

inadvertidamente a mensagem de que 

o aluno está em falta. 

• Cada indicador de previsão pode ter 

múltiplos indicadores, mas procure 

limitar esse número uma vez que 

implica mais recolha de dados para o 

professor. 



PÁGINA 76          UNIDADE 5

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

ContinuaContinua

Quadro 5E – Indicador de Melhores Práticas para criar indicadores SDPP
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Quadro 5E – Continuação
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Quadro 5F – Ferramenta de Planeamento do EWS
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peça aos professores para reunir e acompanhar 

informação que não traz valor acrescentado.

Estabelecer o Nível/ 

Escala de Risco 
Cada indicador deve ser calibrado a níveis de 

risco com base na rúbrica 0-2, sendo que 0 

representa baixo risco, 1 risco médio e 2 risco 

alto. É atribuído uma nota em cada indicador 

a cada aluno nos anos de escolaridade 

identificados. A pontuação total de cada aluno 

reflecte o nível individual de risco de abandonar 

a escola. Deve considerar o nível de esforço 

para o pessoal escolar – em especial, para 

os professores – em monitorizar e fornecer 

apoio com base nos níveis de risco. Irá a 

calibração eliminar aqueles com risco mínimo 

ou inexistente? Irá a calibração identificar 

demasiados alunos para um professor apoiar? 

Irá a calibração falhar na identificação de alunos 

que estejam em risco e necessitem de apoio?

É muito importante descrever e definir 

correctamente os indicadores (0,1,2) e a divisão 

de níveis de risco (baixo, médio, alto). As 

justificações ou qualificadores que determinem 

a avaliação de 0-2 para cada indicador devem 

ser definidos clara e precisamente para uma 

aplicação fácil e consistente no processo de 

avaliação. Estes precisam de ser aplicados da 

mesma maneira em todas as salas de aula e em 

todas as escolas. Uma aplicação consistente 

garante que os recursos sejam usados mais 

eficazmente. O SDPP utilizou tratamentos totais 

e parciais para abordar a questão do número 

elevado de alunos em risco nalgumas salas de 

aula e da carga do professor nalgumas salas de 

aula.

Se julga haver escolas com um grande número 

de alunos identificados como estando em risco, 

o que possa exceder a capacidade plena de 

apoio, considere utilizar um sistema de resposta 

escalonado para tratamento total ou parcial. 

Um sistema de resposta escalonado fornece 

um nível diferente de apoio aos alunos que se 

encontram em risco médio, permitindo aos 

professores fornecer mais apoio aos alunos 

que demonstrem risco mais alto. O sistema 

escalonado identifica os alunos em risco 

médio e notifica os seus pais/encarregados 

de educação das suas ausências, etc. Mas 

os alunos em risco médio não irão receber o 

pacote completo de apoio fornecido aos alunos 

em risco alto. Uma discussão mais completa 

segue-se a seguir nesta unidade.

Classificar consiste em listar todos os alunos 

com base nas suas pontuações totais de 

0-12 (o maior número depende do número 

de indicadores de previsão/indicadores que 

utilizou). Os alunos com a pontuação mais 

elevada são colocados no topo dessa lista. 

Quanto mais alta for a pontuação do estudante 

individual, maior é o risco. Por exemplo, 

pode criar a divisão com base nos seguintes 

limiares: baixo 0-3, médio 4-7 e alto 8-12. (Uma 

explicação mais completa sobre classificação 

e um exemplo de ficha de avaliação estão 

previstos a seguir.)   

É muito importante que os níveis de risco 

(limiares) sejam os mesmos em todas 

DICA:  TESTE A SUA ATRIBUIÇÃO 

DE NOTAS ANTES DE DISPOR

O SDPP realizou um ensaio sobre a 

avaliação em 5-8 escolas num país 

para determinar se os dados para os 

indicadores estavam disponíveis para a 

maior parte dos alunos e se seriam de fácil 

acesso. Este ensaio também foi utilizado 

para rever a distribuição das pontuações 

de maneira a fazer a divisão ou os limiares 

de níveis de risco. Existem duas razões para 

que os limiares de pontuação não sejam 

decididos pelas escolas individualmente. 

Em primeiro lugar, fornece informação 

sobre qual a consistência (ao longo de 

todas escolas-piloto) do funcionamento 

dos seus indicadores de previsão. Em 

segundo, o pessoal escolar pode ter 

tendência para atribuir pontuações mais 

baixas aos alunos em risco uma vez que 

não considera o abandono como um 

problema, não entendem completamente 

o risco do abandono, e/ou desejam 

aliviar a carga do acompanhamento e das 

estratégias de resposta imediata para os 

alunos em risco.



IDENTIFICAR ALUNOS EM RISCO          PÁGINA 81

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

as escolas num país ou na sua rede de 

escolas EWS. As equipas de concepção de 

EWS devem determinar a divisão dos três 

níveis de risco. Como sugere a caixa de 

texto à esquerda, certifique-se de conduzir 

uma avaliação aleatória utilizando os seus 

indicadores. De seguida, assegure-se que os 

dados estão disponíveis para um indicador 

antes de escolher o indicador ou desenvolver 

um mecanismo e um formato para a recolha.

Já analisou os indicadores do SDPP. Já discutiu 

algumas das questões que surgiram quando 

os países-piloto implementaram os seus EWS. 

Já deve ter algumas ideias de como podem 

ser modificados para funcionaram melhor. 

Examine melhor a “trindade” de sinais de alerta 

de abandono escolar abaixo identificada – 

assiduidade, comportamento e trabalho na 

aula – para melhor entender a complexidade da 

avaliação e até que ponto é capaz de identificar 

um aluno que esteja em risco de abandonar a 

escola.

Assiduidade
Devido ao papel central que os padrões de 

assiduidade desempenham enquanto indicador 

de previsão de abandono escolar, é muito 

importante monitorizar cuidadosamente a 

assiduidade. Apesar de ser esperado que 

os professores registem as ausências, é 

frequente não o fazerem. Quando o pessoal 

escolar entende a importância de monitorizar 

regularmente os padrões de frequência diária 

do aluno, estão mais dispostos a fazê-lo e a 

encontrarem estratégias para aliviar esse fardo 

(ver a caixa de texto infra).  

Para ser útil, o registo deve captar a frequência 

individual do aluno. Apenas tomar nota dos 

alunos que estão presentes (ainda que esteja 

discriminados pelo género) não será útil para 

um EWS. O professor tem de saber quais são 

os alunos presentes e os ausentes. Tenha em 

consideração que não releva para o processo 

de avaliação, ou para acompanhar um aluno 

para gestão de casos, o facto de a ausência ser 

“justificada” ou “não justificada”, uma vez que 

a assiduidade, enquanto indutor de abandono 

escolar, é baseada na perda de tempo de 

ensino. Quer a ausência seja justificada ou não, 

é irrelevante para as finalidade de avaliação/

classificação. No entanto, tomar nota que a 

falta é justificada pode ajudar os professores a 

melhor entender os padrões de assiduidade do 

aluno. Entender as razões que levam o aluno 

a faltar à escola pode também ser informação 

útil para a gestão de casos e para o apoio 

envolvente.

ALIVIAR A CARGA DO 

ACOMPANHAMENTO

O SDPP na Índia decidiu acompanhar a 

assiduidade na parte da tarde em conjunto 

com a assiduidade da manhã para assegurar 

que os alunos voltavam para completar o 

dia a seguir à refeição gratuita do meio-

dia. Os professores sentiram que, uma vez 

registada a assiduidade da manhã, isto 

constituía um fardo. A solução foi nomear 

alunos monitores na classe. Os alunos em 

risco estavam incluídos entre os alunos 

monitores, ajudando a motivar os alunos, 

que tipicamente desapareciam após o 

almoço, a ficarem nas aulas o dia inteiro.
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Figura 5G g
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é provável que seja necessário criar a sua 

própria ficha de acompanhamento de 

assiduidade para uso dos professores. A ficha 

de acompanhamento de assiduidade pode 

ser usada para documentar atrasos ou saídas 

antecipadas, comportamentos que têm um 

impacto significativo no desempenho do aluno e 

levam ao abandono escolar.

Podem ser usados valores numéricos para 

acompanhar a assiduidade (0= nenhuma 

ausência, 1= atraso ou saída antecipada, 

2= ausência). As notas abaixo apresentadas 

fornecem outro método para acompanhar 

padrões de assiduidade, que são rapidamente 

visíveis e facilitam a detecção de padrões.

Qualquer que seja o método usado, este 

precisa de reunir constantemente e comunicar 

facilmente a informação. Uma abordagem 

sistémica para documentar os padrões de 

assiduidade facilita a monitorização da situação 

dos alunos em risco dentro da escola e em 

todas as escolas. Também facilita a medir a 

fidelidade da implementação.

Comportamento
O comportamento na sala de aula foi usado 

como indicador em todos os quatro países 

SDPP, uma vez que eram evidentes problemas 

comportamentais entre os alunos em risco 

e aqueles que abandonaram a escola. A 

rúbrica, tal como demonstrado na Figura 5H 

(exemplo do documento utilizado na Índia), foi 

enquadrada por três categorias de participação 

do aluno com base no impacto sobre as suas 

oportunidades para aprender. Um aluno recebia 

Nos Estados Unidos, a assiduidade no 

primeiro mês na escola primária é considerada 

um indicador fundamental para prever o 

desempenho e o envolvimento do aluno na 

escola. No ensino secundário, é um indicador 

de abandono no final do ano. No entanto, 

nalguns países, impera a confusão no início do 

ano lectivo: as classes demoram a começar, 

os livros não estão disponíveis, a presença dos 

alunos e dos professores é intermitente. Poderão 

ser necessários ajustamentos, Por exemplo, 

nalguns países, as escolas SDPP utilizaram a 

assiduidade do último trimestre do ano lectivo 

anterior retirada dos registos dos alunos. 

Noutros países SDPP, utilizaram o segundo mês 

de assiduidade com o compromisso de que o 

aluno em risco atrasar-se-ia por um mês. 

Existem duas maneiras de calcular a assiduidade 

para a avaliação. A primeira é através da 

percentagem dos dias que um aluno faltou 

no primeiro mês de escola. A percentagem 

pode fornecer uma melhor visão sobre a 

gravidade do problema de absentismo, mas 

calcular percentagens acrescenta outra etapa 

no processo de avaliação, tornando-o mais 

complicado e vulnerável à possibilidade de 

erro nos cálculos, o que pode distorcer os 

resultados. A segunda maneira de acompanhar 

a assiduidade é tomando nota do número de 

dias em falta no primeiro mês de escola face ao 

número total de dias possíveis de escola. Esta 

última abordagem baseia-se no pressuposto de 

que todas as escolas que utilizam o EWS estão 

abertas e funcionam no mesmo número de dias, 

uma condição que nem sempre se mantem. Ver 

a Figura 5G para um exemplo duma ficha de 

avaliação de assiduidade utilizada pelo SDPP na 

Índia.

É importante que os professores entendam 

que acompanhar a assiduidade não é apenas 

para fins de avaliação. Devem continuar a 

acompanhar e registar a assiduidade para 

accionar as estratégias de resposta imediata 

que serão discutidas na unidade seguinte. O 

rastreio para acompanhamento e gestão de 

casos ocorre ao longo de todo o ano lectivo. 

Uma vez que as escolas, muitas vezes, não 

registam a assiduidade individual diariamente, 

Ausente o dia inteiro Chegou atrasado

Saiu mais cedoChegou atrasado/ 

saiu mais cedo 
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DICA:  Em cada país do SDPP, as descrições/qualificações foram discutidas com os professores 

nas sessões de formação e foram alteradas com base nas suas contribuições. Os quadros também 

foram ajustados com base no local ou ciclo/ano(s) de escolaridade. No entanto, no geral, a rúbrica 

não foi alterada.

DICA:  Apesar de haverem descrições claras do que são comportamentos visíveis nas três 

categorias, pode ser problemático se não prever tempo suficiente na sua formação para 

estabelecer uma discussão sólida sobre com o que se “parece” o comportamento do aluno, e 

como avaliar (e no acompanhamento contínuo). Incluir encenações e casos de estudo na sua 

formação garante que os professores entenderam cada categoria de comportamento. Pedir ao 

pessoal escolar de diferentes escolas para trabalhar em conjunto pode enriquecer as conversas uma 

vez que diferenças subtis no relacionamento e participação do aluno podem ser afectadas pela 

localização da escola (urbana/rural, demografia, etc. ). Quanto mais descritivos forem os níveis de 

risco, maior utilidade terá esta ferramenta para a avaliação e gestão de casos.

DICA:  Solicite contribuições ao pessoal escolar sobre a calibração das rúbricas caso o pessoal 

escolar não esteja representado na sua equipa de concepção do EWS.
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QUAL É A SUA OPINIÃO?

A Rana está no 6.º ano de escolaridade numa escola rural. Apesar de ser um bocado tímida e 

hesitante a falar na aula, ela chega sempre a horas à escola, e preparou os trabalhos de casa com 

cuidado. Ocasionalmente, levanta o dedo para pedir para participar numa actividade na sala de 

aula, mas normalmente parece contentar-se em desempenhar um papel passivo nas actividades de 

grupo, sentando-se muitas vezes afastada dos outros alunos no grupo, observando o que os outros 

fazem. Ela é educada, trata os outros alunos com respeito e muitas vezes fica na escola depois das 

aulas para ajudar a limpar o quadro e varrer o chão.  

Que nota atribuiria ao comportamento da Rana? Com base nesse indicador, classificaria a Rana uma 

criança em risco? O comportamento do aluno raramente se enquadra fácil e completamente numa 

das três categorias de risco - um aluno pode demonstrar comportamentos que se enquadram nas 

diferentes categorias.

Os comportamentos do aluno “observáveis” que definem, em primeiro lugar, este indicador 

rondam quatro tipos de acções: interacção com o professor e com os outros alunos (incluindo 

“seguir” as regras da sala de aula e da escola); preparação e atenção/realização dos trabalhos de 

casa; participação em actividades de aprendizagem; e respeito pelos indivíduos e pela propriedade 

da escola. Na sua opinião, devem ser todos igualmente ponderados para considerar um aluno em 

risco de abandono escolar?

uma avaliação de 0 se estivesse completamente 

envolvido nas actividades de ensino. O aluno 

recebia uma avaliação de 1 se demonstrasse 

comportamentos desinteressados que tivessem 

um impacto negativo na sua aprendizagem. 

Finalmente, um estudante recebia uma 

avaliação de 2 se o seu comportamento 

prejudicasse a sua aprendizagem, assim como 

a aprendizagem dos outros alunos e/ou o 

ensino do professor.

Talvez prefira criar um enquadramento diferente 

para o comportamento, principalmente 

se houverem questões mais alarmantes a 

serem tidas em conta, tais como pertença a 

gangues, gravidezes precoces, uso de drogas 

ou envolvimento em actividades criminais. 

No entanto, resultados de aprendizagem 

estão intimamente ligados ao modo como os 

alunos interagem com actividades de ensino/

aprendizagem. Tal como a assiduidade, é outra 

“forma” de dispor do tempo. Estar apenas 

sentado numa sala de aula não significa estar 

a aprender. É por isso que o comportamento, 

conjugado com as notas escolares, fornece 

uma boa visão do desempenho do aluno.

Para evitar a subjectividade e o preconceito do 

professor, é necessário avaliar e acompanhar 

com base em comportamentos visíveis do 

aluno e em informação objectiva, e não apenas 

com base na opinião ou “sensação” dum 

professor sobre o aluno. (Ver Figura 5I sobre 

as conclusões do SDPP sobre o impacto 

que as acções do professor podem ter no 

comportamento na sala de aula e percepções 

dos alunos.) 

Seria o comportamento um indicador fácil para 

os professores aplicarem no seu país? Como 

modificaria as descrições para 1 e 2 para que 

pudessem reflectir melhor sobre a situação nas 

salas de aula no seu país? Lembre-se, caso 

utilize este enquadramento, pode modificar 

as descrições, mas não devem ser alteradas 

as categorias de participativo, desinteressado 

ou perturbador para as pontuações de 0-2 

uma vez que captam a intensificação do 

comportamento de risco baixo ou nenhum a 

risco alto

A caixa de texto infra conta-nos a história da 

Rana. Qual a pontuação que atribuiria ao seu 

comportamento? Antes de discutir em grupo, 

decida qual a avaliação da Rana com base no 

seu comportamento. Escreva a fundamentação 

para a sua avaliação. Quando tiver terminado, 

partilhe com a pessoa que está à sua direita. 

Quando tiver chegado a um consenso com o 

seu parceiro sobre qual deveria ser a pontuação 
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Figura 5Ig

A EXPERIÊNCIA DO SDPP: ACÇÕES DO PROFESSOR E PERCEPÇÕES  
DO ALUNO

O comportamento dos alunos é muitas vezes influenciado por aquilo a que estão expostos na 

sala de aula. Se um estudante se sentir confortável e não se sentir ameaçado, é mais provável 

que participe no processo de aprendizagem e coopere com o professor e com os colegas. A 

base para uma escola amiga das crianças é um ambiente simpático e acolhedor. Os professores 

que se preocupam com os seus alunos e que enviam continuamente a mensagem que os alunos 

são importantes podem atrair comportamentos positivos do aluno. Os professores que criam um 

ambiente de tensão ou medo têm mais probabilidades de afastarem alguns alunos (em especial 

os mais vulneráveis) do processo de aprendizagem, podendo causar o abandono.

Em todos os quatro países do SDPP, a maior parte dos alunos sentiu que os seus professores 

gostavam deles e queriam o sucesso deles. No entanto, ao desconstruir as suas respostas, 

surge um retrato menos positivo. Em três países, houve relatórios do uso de castigos corporais. 

Os alunos sentiam que eram tratados severamente aqueles que respondiam erradamente, que 

tinham más notas ou que eram pobres. As raparigas acreditavam haver discriminação com base 

no género pelos professores, e nem sempre a favor delas.

Estas percepções foram em parte corroboradas pelos professores. A maioria dos professores 

em todos os quatro países achavam que o seu trabalho consistia em centrarem-se nos alunos 

empenhados em aprenderem e portarem-se bem. Por exemplo, 90% dos professores no 

Camboja partilhavam esta opinião. Quando questionados sobre de quem era a responsabilidade 

do abandono nas suas escolas, a resposta foi praticamente unânime: os pais. No Tajiquistão, 

87% dos professores julgavam que os pais eram responsáveis assim como 100% dos 

professores na Índia partilhavam da mesma opinião.

Os professores não eram necessariamente insensíveis às situações que levaram os alunos a 

abandonarem a escola, mas não se sentiam responsáveis pelos alunos em risco e assumiram a 

posição de que o ensino era para aqueles que conseguiam ter sucesso – e alguns alunos nunca 

teriam ou iriam ser necessários muitos recursos para ajudá-los. Não tinham uma compreensão 

clara do que levava os alunos a abandonarem a escola, não eram capazes de explicar no que 

consistia o “abandono” e tinham muito pouca noção sobre como preveni-lo.

Camboja

ER        AE

 

Índia

ER        AE

Tajiquistão

ER        AE

 

Timor-Leste

ER        AE

 

Acções e Atitudes

  

Criticaram publicamente 33%  44% 49% 50%  68% 71%

Uso de castigos corporais 12% 13% 50% 53% 32% 41% 43% 54%

Gostavam dos alunos 87% 88% 89% 78% 83% 78% 93% 99%

As raparigas sentiram

Ajudavam mais os rapazes 10% 18% 47% 36%  45% 37% 27% 28%

Os rapazes eram mais inteligentes  10% 16% 37%  33% 38% 42% 25% 24% 

do que as raparigas

Tratavam melhor os rapazes 10%  17% 35% 30% 40% 35% 23% 20%

Criticavam mais os rapazes 6%+ 9% 23% 22% 35% 28% 19% 17%

  

ER – em risco; AE – abandono escolar
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da Rana, discuta com outro colega. Concorda? 

A fundamentação de todos é válida?

Lembre-se que o comportamento pode ter 

muitas nuances. O mais importante a ter em 

mente à medida que pontua o comportamento 

é  partilhar o entendimento e chegar a um 

acordo em grupo sobre a avaliação, uma vez 

que monitorizar o comportamento ao longo do 

tempo capta o progresso, o não progresso ou 

até mesmo a deterioração da situação. Torna-

se uma medida extremamente importante para 

sinalizar para si mesmo se está ou não a fazer 

a diferença. Ao fazer isso enquanto grupo de 

escola, chegue a um acordo sobre o que cada 

avaliação “parece” antes de pontuar os alunos 

na sala de aula.

Ficha de Acompanhamento do  
Trabalho na Aula
A terceira parte dos ABCs, o trabalho na aula, 

é importante – principalmente em línguas e 

matemática. Nalguns dos países SDPP, os 

professores faziam uma média dos resultados 

das duas disciplinas. Noutros países, 

classificavam cada disciplina em separado. 

Pedir aos professores para fazer uma média 

dos resultados acrescenta dificuldade e 

aumenta o risco duma classificação incorrecta. 

Uma vez que a língua de instrução (LOI) é um 

factor de risco tão importante, – em especial 

nos primeiros anos de escolaridade – simplificar 

a tarefa através do acompanhamento e 

avaliação da LOI simplifica a avaliação. No 

entanto, à medida que o aluno transita para os 

anos acima, acompanhar mais do que a língua 

acrescenta valor.

O Quadro 5J é um exemplo de como um país 

registou as notas dos alunos. Repare o número 

de etapas que os professores observam para 

fazer a média das notas de cada aluno.  

Após calcularem as médias dos alunos, 

utilizaram a tabela dos trabalhos de aula do 

aluno para registar as médias de cada aluno 

e foram aplicadas as seguintes classificações 

para determinar o risco.

• Registe um 0 se a média for igual ou 

superior a 61% 

• Registe um 1 se a média for entre 51-60% 

• Registe um 2 se a média for igual ou inferior 

a 50%. 

Considera este indicador viável para identificar 

um padrão visível no trabalho da aula do 

aluno? Como o modificaria para torná-lo mais 

apropriado para o seu EWS?

Apesar duma análise rápida de duas disciplinas 

ser suficiente para classificar os alunos, 

deve ser considerado, principalmente a nível 

do ensino secundário, monitorizar os seus 

padrões durante um longo período de tempo 

e implementar uma abordagem de gestão de 

casos e uma perspectiva mais abrangente que 

examine a situação em mais disciplinas.  

O Indicador de Previsão da Realização do 
Trabalhos de Casa  
Outro indicador utilizado para acompanhar 

o trabalho da aula do aluno é avaliar o zelo 

do aluno na realização dos trabalhos de 

casa. Acompanhar se o aluno completa 

e realiza os trabalhos de casa é um sinal 

de determinação e interesse. É também 

algo que, em muitos países, pode ser mais 

frequentemente acompanhado do que notas 

de desempenho, uma vez que, por vezes, os 

alunos têm exames uma ou duas vezes por 

ano. Avaliar se o trabalho foi bem ou mal feito 

– quer as respostas estavam correctas quer 

o aluno recebeu uma boa nota no trabalho de 

casa – pode ser um importante indicador do 

desempenho mas é, muitas vezes, difícil de 

acompanhar uma vez que pode ser influenciado 

pelo professor. Num país do SDPP, o indicador 

de realização dos trabalhos de casa tinha como 

propósito avaliar a determinação do aluno na 

escola e envolver a escola e não tanto avaliar 

a situação do aluno em matéria de trabalho 

na aula. Uma vez que que a realização de 

trabalhos de casa é exequível com o devido 

apoio, pode levar a melhor desempenho e 

maior satisfação na escola.

Avaliar e Classificar os Alunos
Para identificar os alunos em risco, deve-se 

avaliar e classificar anualmente as futuras 

classes de alunos. A frequência com que o 
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Figura 5J g
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SDPP avaliou os alunos dependeu do número de 

anos no grupo de alunos com que trabalhavam 

ao longo dos anos de experimentação nas 

escolas. Por exemplo, na Índia e no Tajiquistão, 

avaliou as futuras classes de alunos do 5.º Ano 

e do 9.º Ano, respectivamente, cada ano, uma 

vez que tinha trabalhado apenas com um ano 

de escolaridade em cada país. No entanto, no 

Camboja e em Timor-Leste, onde trabalhou 

com vários anos (7.º ao 9.º Anos 4.º e 6.º Anos, 

respectivamente), avaliou apenas uma vez o 

grupo de alunos enquanto estavam matriculados 

nos anos identificados. Por exemplo, se o aluno 

do 7.º Ano no Camboja fosse avaliado no Ano 

Lectivo 2012/13, não voltaria a ser avaliado 

quando chegasse ao 8.º Ano em 2013/14 ou ao 

9.º Ano em 2014/15. Apenas seriam avaliados 

os alunos recém-chegados ao primeiro ou “ano 

de entrada” nos anos lectivos subsequentes  

(p. e., 7.º Ano no Camboja). 

Os alunos previamente identificados em risco 

continuam a ser acompanhados e apoiados à 

medida que avançam nos anos de escolaridade 

identificados. Caso esteja a trabalhar com mais 

de quatro anos de escolaridade, considere voltar 

a avaliar os alunos cada três anos ou utilize um 

único indicador de previsão chave (por exemplo, 

assiduidade) para voltar a avaliar os alunos 

anualmente. O Quadro 5K na página seguinte 

mostra as frequências recomendadas para 

avaliar e classificar os alunos.

Quando Avaliar
A avaliação dos alunos deve ocorrer ao 

mesmo tempo para os alunos nos anos de 

escolaridade identificados ou os grupos de 

anos de escolaridade em todas as escolas que 

implementem um EWS. (Lembre-se de avaliar 

apenas os alunos que entram no “ano de 

entrada” identificado pelo seu EWS e quem não 

tenha sido avaliado anteriormente.)  

Idealmente, a avaliação devia ocorrer no final 

do segundo mês de aulas, o que fornece 

tempo suficiente para recolher a informação 

sobre os comportamentos do aluno, e permite 

que surjam os sinais de alerta e padrões. 

Para alguns indicadores, tais como o trabalho 

na aula, poderá ser necessário procurar nos 

dados do aluno do ano anterior. Quanto mais 

cedo ocorrer a identificação dos alunos em 

risco, melhor. Isso permite ao EWS começar 

atempadamente no ano lectivo a sua função de 

“acompanhamento e accionamento” para dar 

apoio aos alunos em risco.

A única vez que ocorre a avaliação a meio do 

ano é quando um aluno novo se matricula num 

dos anos de escolaridade identificados após 

a conclusão do processo anual de avaliação. 

Nesse caso, o aluno deve ser avaliado no 

primeiro mês depois da sua matrícula. O próprio 

facto do aluno ter sido transferido durante o 

ano lectivo assinala um factor de risco para o 

abandono escolar. 

Nas salas de aulas do nível escolar (salas 

de aulas autónomas – geralmente no ensino 

primário inferior) o professor de sala de aula 

conduz o processo de avaliação. Um professor 

pode realizar a avaliação por si mesmo, mas ter 

todos os professores juntos num local quando 

avaliam (e classificam) os seus alunos contribui 

para o trabalho de equipa, responsabilidade e 

fidelidade no processo.

Nas salas de aulas de anos superiores, mesmo 

no ensino primário, os alunos, muitas vezes, 

têm vários professores. No entanto, muitas 

QUAL É A DIFERENÇA 

ENTRE A AVALIAÇÃO E O 

ACOMPANHAMENTO?

A avaliação exige os dados duma altura 

específica. Uma vez realizadas a avaliação 

e classificação dos alunos, o professor 

deve continuar a acompanhar os alunos e 

a registar dados em todos os indicadores 

selecionados (nomeadamente os ABCs) 

ao longo do ano lectivo.

A rotina de acompanhamento e 

monitorização de dados em risco (p. e., 

assiduidade) fará como que o professor 

saiba quando o aluno se encontra 

com dificuldades especiais num dos 

indicadores de previsão chave e acciona 

as estratégias de resposta imediata. 

Desenvolver e usar formulários-modelo 

para registar dados do aluno em risco 

assegura a consistência e facilita o 

acompanhamento. 
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vezes, começam o dia com o director de turma. 

O director de turma é tipicamente responsável 

por tomar nota da assiduidade, preparar 

relatórios e contactar os pais. 

Portanto, faz sentido o director de turma 

conduzir o processo de avaliação e 

classificação dos alunos da sua sala de aula. Os 

professores das disciplinas apoiam o processo 

com a documentação exigida (notas dos 

trabalhos/notas finais, comportamento do aluno 

na aula, etc.).

Independentemente do director de turma 

realizar a avaliação, os professores registam 

a avaliação para cada aluno para cada um 

dos indicadores na coluna apropriada da 

Ficha de Avaliação do Aluno em Risco (Figura 

5L). Uma vez os indicadores pontuados, é 

registada a avaliação total do aluno para os seis 

indicadores. Este número deverá ser um valor 

entre 0 a 12.   

Como Avaliar
Identificar os alunos em risco é o primeiro passo 

fundamental na implementação dum EWS. Isto 

é tipicamente a responsabilidade do professor 

da sala de aula ou director de turma, uma vez 

que este tem mais probabilidades de ter a 

função de registar a assiduidade, consolidar 

notas e tem melhor conhecimento sobre os 

seus alunos. Inicialmente, os professores 

podem requerer assistência ao mediador do 

programa ou ao supervisor do EWS. 

É importante seguir cuidadosamente as etapas 

no processo de avaliação, atribuindo a cada 

aluno um valor numérico de nível de risco para 

cada indicador do EWS. Como foi explicado 

anteriormente, os níveis de risco têm como 

base uma rúbrica de 0-2. Uma avaliação de “0” 

representa risco baixo de abandono escolar, um 

“1” revela um risco médio de abandono escolar 

mas assinala que o aluno está a lutar, e um “2” 

representa um risco alto de abandono escolar. 

vezes começam o dia com o director de turma C A li

Quadro 5K – Um exemplo de quando avaliar, classificar e acompanhar os alunos

QUANDO DEVE AVALIAR, CLASSIFICAR E ACOMPANHAR O ALUNO?
Exemplo da Escola Shintago: 3.º-6.º Anos

Ano um: 1.º Grupo de Alunos:

1.ª Avaliação e Classificação

Acompanhe, Avalie e Classifique todos os alunos após o 1.º mês de escola    

Acompanhe, Avalie e Classifique alunos em transferência um mês após a matrícula   

Acompanhamento Contínuo de todos os alunos em risco ao longo do ano lectivo

3.º Ano – 75 alunos

4.º Ano – 50 alunos

5.º Ano – 35 alunos

6.º Ano – 20 alunos

Ano dois: 2.º Grupo de Alunos:

Acompanhe um novo grupo dos alunos do 3.º ano e alunos em transferência  
para os 4.º e 5.º anos.   

Acompanhamento Contínuo de todos os alunos em risco ao longo do ano lectivo

3.º Ano – 75 alunos 

4.º Ano – 60 alunos 

5.º Ano – 55 alunos 

6.º Ano – 30 alunos

Ano três: 3.ª Coorte de Alunos:

2.ª Avaliação e Classificação

Acompanhe, Avalie e Classifique todos os alunos após o 1.º mês de escola

Acompanhe, Avalie e Classifique alunos em transferência um mês após a matrícula  

Acompanhamento Contínuo de todos os alunos em risco ao longo do ano lectivo

3.º Ano – 76 alunos     

4.º Ano – 60 alunos     

5.º Ano – 55 alunos    

6.º Ano – 46 alunos



PÁGINA 92          UNIDADE 5

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Figura 5Lg
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Figura 5Mg
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Os alunos identificados com um “2” necessitam 

urgentemente duma resposta imediata.

A Figura 5M na página anterior fornece um 

exemplo do SDPP na Índia em matéria de 

calibração da avaliação para um indicador – 

obrigações de trabalho – num país do SDPP.

Como Classificar os Alunos
Quando todos os alunos tiverem sido avaliados 

e as suas pontuações totalizadas, utilize a 

Ficha de Classificação dos Alunos em Risco 

(Quadro 5N) para determinar os alunos que 

se enquadram nas diversas categorias de 

risco com base nos seus limiares de níveis de 

risco (pontos de divisão). Enumere os alunos 

por ordem descendente com base nas suas 

pontuações. Os alunos com uma avaliação 

de 12 devem ser primeiramente enumerados, 

seguidos pelos alunos com avaliação de 11,  

e assim de seguida.

Este quadro ilustra os diferentes níveis de 

risco – verde para baixo, amarelo para 

médio e vermelho para alto. Estes níveis de 

risco são exemplificativos e não devem ser 

automaticamente utilizados para os seus 

limiares de níveis de risco. As cores indicam 

rapidamente quais os níveis de risco em que se 

enquadram. Uma vez que os alunos em risco 

exigem apoio mais individualizado, importa dar 

especial atenção aos limiares para este nível 

de risco. Cada limiar de nível de risco deve 

ser discutido com a sua equipa de concepção 

de EWS e deve reflectir o contexto do país, 

incluindo o número (máximo) viável de alunos 

que um professor pode comportar para as 

estratégias de resposta imediata.

As Figuras 5N e 5O apresentam exemplos de 

cartazes utilizados com professores para guiá-

los no processo de avaliação e classificação 

no Tajiquistão e no Camboja. A Figura 5P é um 

exemplo dum Perfil de Criança em Destaque 

da Índia que era completado para cada aluno 

em risco. Revela-se útil para implementar 

estratégias de resposta imediata, que serão 

discutidas na próxima unidade.

Quadro 5N 

Avaliação n.º de 
Alunos

n.º de 
Rapazes

n.º de 
Raparigas

Outros (língua,  
casta, etnia, etc.)

Nível de 
Risco

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

N.º total de 
alunos

Alto

Médio

Baixo

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS EM RISCO



IDENTIFICAR ALUNOS EM RISCO          PÁGINA 95

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

Figura 5N – Processo de Avaliação dos Alunos utilizado no Tajiquistão
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Figura 5O – Poster com a Ficha de Acompanhamento do Aluno utilizado no Camboja 
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Figura 5P – Perfil de Criança em Destaque utilizado na Índia
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Determinar os Pontos de Divisão nos  
Níveis de Risco
Determinar os limiares do níveis de risco é 

crítico. Apesar de querer identificar o máximo 

de alunos que estejam em risco alto de 

abandonarem a escola, também tem de 

assegurar que o nível de esforço é exequível 

para o professor de sala de aulas. Uma regra 

geral para determinar os níveis de risco médio e 

alto é assumir que a população “em risco” é o 

dobro da taxa local de abandono.

Por exemplo, se a taxa de abandono num 

determinado Estado for 24%, pode-se assumir 

– tal como o SDPP fez – que a população 

em risco é o dobro desse número, ou 48%. 

Esta percentagem é de seguida utilizada para 

determinar os pontos de divisão para identificar 

quem é considerado em risco. Numa classe 

de 40 alunos com um ponto de divisão de 

48%, os 19 alunos com as avaliações mais 

altas na Ficha de Avaliação em Risco serão 

considerados em risco. 

Orientações adicionais a ter em conta incluem:

• Alunos que recebam uma avaliação igual ou 

superior a “8” numa escala de 12 pontos 

(com base em seis indicadores de previsão) 

na Ficha de Avaliação em Risco devem 

automaticamente ser incluídos na categoria 

de em risco alto. 

• Alunos que recebam um “2” no indicador 

de assiduidade devem automaticamente ser 

incluídos na categoria de risco alto. 

• Em classes onde mais de 20 alunos 

qualificam-se para o estatuto de risco alto, 

os 20 alunos com as avaliações mais altas 

devem receber o pacote total de estratégias 

de resposta imediata. (Outros alunos podem 

ser considerados para tratamento parcial 

conforme descrito na secção seguinte.) 

• Em classes onde existem menos de 20 

alunos (incluindo em risco e sem risco), 

todos os alunos deviam receber uma 

intervenção total. Isto pressupõe que 

outras medidas são tomadas para dar 

apoio aos alunos em risco, tais como apoio 

complementar através de actividades 

comunitárias.    

O SDPP concluiu que, nalguns países, ou a taxa 

de abandono ou o número de alunos por aula 

era tão elevado que o número de alunos em 

risco excedia a capacidade do professor apoiar 

todos com o mesmo nível de intensidade. Para 

esse efeito, o SDPP desenvolveu um sistema 

de tratamento escalonado, que por sua vez 

reflectiu-se na avaliação. (Ver a caixa de texto 

supra.)

Determinar o Tratamento Total e Parcial
Uma abordagem sugerida para equilibrar 

a tensão entre atingir a população máxima 

possível de alunos em risco sem sobrecarregar 

os professores com as estratégias de 

resposta imediata é implementar um sistema 

de resposta a dois níveis. Esta abordagem 

a dois níveis estabelece uma distinção entre 

alunos em risco alto de abandono e alunos em 

risco médio. Caso decida implementar uma 

abordagem a dois níveis, adapte as actividades 

das estratégias de resposta imediata em 

conformidade. Neste caso, os alunos em risco 

alto (terem pontuado 8+ na Ficha de Avaliação 

em Risco) vão receber o tratamento total EWS, 

incluindo actividades de auxílio, assistência 

com os trabalhos de casa, tutoria, assistência 

médica, etc.

Apesar do SDPP determinar em 20 o número 

máximo de alunos que um professor pode 

efectivamente gerir com a intervenção do EWS, 

trata-se duma regra geral e pode ajustar-

se segundo circunstâncias específicas do 

contexto.  Os alunos identificados de risco 

DEMASIADOS ALUNOS  

EM RISCO?

O SDPP concluiu que 20 alunos é o 

número máximo de alunos em risco a 

que um professor consegue dar apoio 

com um “pacote” total de estratégias de 

resposta imediata EWS. Este número foi 

usado para determinar os limiares do risco 

médio e do risco alto.
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médio de abandono (por exemplo, obtiveram 

uma avaliação de 4-8 numa escala de 12 

na Ficha de Avaliação em Risco) recebem 

tratamento parcial do EWS tal como contato 

telefónico com os pais, ao invés duma visita 

a casa, e o acompanhamento contínuo do 

trabalho da aula e comportamento. Por 

exemplo, um aluno que se encontre em risco 

alto pode participar em tutoria ou apoio para 

a realização de trabalhos de casa depois da 

escola, além das estratégias de resposta 

imediata regulares. Em contrapartida, os alunos 

em risco menor, com tratamento parcial, não 

participam em tutoria ou assistência para 

trabalhos de casa depois da escola se não 

houver capacidade para inclui-los.

Nesta unidade, aprendeu como funciona o 

processo do EWS Componente 1 – identificar 

os alunos em risco. O processo de avaliação 

e classificação permite os professores e 

às escolas centrarem-se nos alunos que 

demonstrem comportamentos que preveem 

fortes probabilidades de abandono escolar. Mas 

identificar esses alunos não é o objectivo final. 

Agora, é necessário fazer algo para diminuir os 

factores de risco desses alunos. Na Unidade 

6, serão discutidas as estratégias de resposta 

imediata (FRSs). FRSs são actividades que 

o pessoal escolar, pais e as comunidades 

executam para apoiar os alunos em risco.
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VERSO DO SEPARADOR

(Não imprimir)



A RESPOSTA IMEDIATA DA ESCOLA TRAZ OS ALUNOS 
DE VOLTA DA IMINÊNCIA DO ABANDONO

A Ramita vive com a sua família em Dalsinghsarai, Samastipur, Bihar. O seu pai encontra-se geralmente fora 

da cidade e a mãe trabalha no campo. Ela passa longos períodos de tempo sem ver ambos os pais.  

A Ramita é quem toma conta dos seus irmãos mais novos e ajuda a mãe com as tarefas domésticas.

Apesar da Ramita ousar sonhar em grande, ao querer estudar e que os seus sonhos se tornem realidade, 

o seu ambiente em casa e a falta de motivação da família para ir à escola levaram-na a faltar regularmente 

à escola. Quanto mais ela faltava à escola, pior desempenho escolar demonstrava, colocando-a num nível 

escolar muito baixo.

Felizmente, foi implementado na sua escola o programa de Sistema de Alerta Rápido do SDPP fundado 

pela USAID. Assinalou que a Ramita tinha ido à escola apenas em 46% do ano lectivo, pelo que o resultado 

do seu desempenho atingiu o nível de risco mais alto no sistema de identificação Criança em Destaque. Os 

resultados mostraram claramente que a Ramita corria um risco alto de abandonar a escola. 

Os professores e o pessoal do SDPP realizaram esforços para melhor entender a sua situação e conceber 

uma estratégia para manter a Ramita na escola e ajudar a criar um ambiente de ensino mais favorável e 

sustentável para ela, tanto em casa como na escola. Os Campeões da Comunidade começaram a visitar 

regularmente os seus pais, conversando com eles e ajudando-os a entender a importância de manterem a 

filha deles na escola.  Os Campeões da Comunidade fizeram vê-los quantos dias de escola a Ramita faltava 

e discutiram o que estava a causar o seu fraco desempenho. Também discutiram maneiras de fornecer-lhe 

apoio, tais como reduzindo tarefas domésticas em casa.

“Ficava chateada se não viesse à 

escola. Eu quero estudar.”

Continua



A Ramita começou a assistir ao programa de auxílio, onde participou em actividades lúdicas incluindo arte, 

desportos, linguagem e movimento corporal. O seu interesse pela escola cresceu assim como o seu nível 

de confiança e motivação para experimentar coisas novas. Após trabalhar com argila nas aulas de arte, ela 

disse: “Vou usar esta técnica para fazer brinquedos para toda a gente da minha aldeia durante o Diwali (um 

festival Indiano).”

Toda a gente reparou nas alterações do comportamento da Ramita, assim como a sua atitude positiva em 

relação à escola e ao ensino. Repararam que ela começou a “agarrar” qualquer oportunidade que surgisse 

no seu caminho para conduzir actividades na aula, e a fazer um esforço adicional para melhorar nas lições 

de línguas. Começou a interagir mais com os seus colegas e a responder mais nas aulas. O professor dela 

verificava regularmente a assiduidade e viu que melhorou de 46% para 89%. Também melhorou o seu 

desempenho escolar: lia muito melhor e já escrevia as frases que lia na aula.

No Dia Aberto realizado na escola da Ramita, a mãe dela estava tão orgulhosa da filha que tinha lágrimas 

nos olhos. “Nunca fui à escola, mas agora a minha filha vai estudar. Mesmo que tenha de dormir com o 

estômago vazio, vou tentar enviá-la à escola todos os dias. Ela chega à casa e partilha tudo o que fez na 

escola. Ela canta  hariyaali idhar udhar.. hariyaali, idhar udhar (uma canção de motivação das sessões de 

auxílio).”

A Ramita acredita agora que os seus sonhos se tornem realidade. “Quero estudar para me tornar uma 

professora quando for mais velha. Porque me quero tornar numa professora? Porque acho que o trabalho 

dum professor é muito valioso. Ajuda as pessoas a ficarem mais instruídas e isso ajuda a nossa nação a 

desenvolver-se.”
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Na Unidade 5, aprendeu sobre indicadores 

de previsão e indicadores – como seleccionar 

os que são bons – e como são usados 

para avaliar e classificar os alunos em risco 

de abandonarem a escola. O processo de 

avaliar e classificar os alunos é o primeiro 

passo fundamental para apoiar os alunos 

em risco. No entanto, caso apenas os 

identifique e não fizer mais nada para além 

disso, há fortes probabilidades de os alunos 

que já demonstravam esses sinais de alerta 

não venham a alterar os seus percursos de 

abandono escolar. Numa tentativa de prevenir 

o abandono, a identificação precoce dos 

1
2
3

ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA IMEDIATA AO ABANDONO
Os alunos em risco podem faltar excessivamente à escola, o que os leva a não se 

saírem bem nos trabalhos da escola. Tensões em casa podem levá-los a desistirem 

das aulas, afastando-os da escola e dos seus colegas. À medida que se separam, 

ficam menos interessados na escola e faltam ainda mais dias. Podem também 

julgar que estão tão atrasados nos estudos que nunca vão apanhar. E podem 

perguntar-se a si mesmos: “Porque deveria continuar a ir à escola quando eu seria 

mais útil em casa ou a trabalhar em vez de passar pela vergonha do fracasso 

na escola?”. A Unidade 6 explora as estratégias de resposta imediata accionadas 

pelos comportamentos negativos dos alunos em risco. As estratégias de resposta 

imediata do EWS não pretendem abordar todos os problemas enraizados a nível 

cultural, social, económico e educacional que podem causar o abandono. Ao 

invés, visam a intervenção imediata para deter a maré do absentismo, problemas 

de comportamento, fracasso académico e outros indicadores de previsão de risco 

identificados. Esta unidade vai guiá-lo por quatro acções essenciais ao nível da 

escola para apoiar alunos em risco. Ao partilhar ferramentas e técnicas utilizadas 

pelo SDPP, vai mostrá-lo como trabalhar com escolas para identificar tendências 

de comportamento dos alunos que accionam intervenções, métodos de ensino 

e aprendizagem amigos das crianças com vista a tornar a escola num ambiente 

mais positivo para alunos em risco, comunicações construtivas com os pais para 

abordarem conjuntamente os problemas, e um processo de gestão de casos 

baseado na escola que focaliza a atenção dos professores para apoiarem alunos 

com dificuldades que, muitas vezes, são dispensados, ignorados ou simplesmente 

negligenciados.

alunos em risco, e depois o acompanhamento 

e o seguimento dos seus comportamentos 

contínuos, activa uma rede de segurança que os 

alunos em risco desesperadamente precisam. 

O segundo dispositivo dum Sistema EWS 

consiste em estratégias de resposta imediata. 

Fazem parte da rede de segurança que começa 

na sala de aula e na escola logo depois da 

conclusão da avaliação e classificação. Quando 

os professores sabem que os alunos estão 

risco de abandonar, podem tomar as primeiras 

medidas para abordar os comportamentos 

negativos que podem levar ao abandono 
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escolar. A sua tarefa agora é a de conceber as 

estratégias de resposta imediata do seu EWS.

Esta unidade fornece uma análise geral sobre 

as estratégias de resposta imediata que um 

professor executa e a informação necessária 

para ajudar os alunos em risco. Começa com 

uma discussão sobre os passos que o pessoal 

escolar dá para formar uma parceria com as 

famílias para ajudá-las a melhor entenderem 

o que podem fazer para apoiar o ensino das 

suas crianças. Em seguida, analisam-se os 

passos iniciais do pessoal escolar para apoiar 

os alunos em risco e a informação e formas de 

acompanhamento que os professores precisam 

para iniciarem as estratégias de resposta 

imediata.

O que são as Estratégias de 

Resposta Imediata?
Tal como descrito na Unidade 5, todos 

os alunos que se encontram no ano de 

escolaridade identificado pelo EWS numa 

escola são avaliados pelo risco e classificados 

com base nas suas avaliações totais. Em 

consequência, os professores agora sabem 

quais os alunos que se encontram em maior 

risco de abandonar a escola. Aqueles em maior 

risco são identificados para receber um pacote 

total de actividades de apoio e aqueles em risco 

médio são identificados para receber um pacote 

parcial. Os professores sabem igualmente 

quais são os alunos que se encontram em 

risco baixo. Esses alunos desempenham um 

papel importante uma vez que podem conviver 

como “companheiros” dos outros alunos – em 

especial, os alunos de risco médio – permitindo 

ao professor fornecer apoio mais individualizado 

aos alunos em risco mais alto.

As estratégias de resposta imediata consistem 

em quatro acções a nível da escola para apoiar 

os alunos em risco:

1. Acompanhar as tendências de 
comportamento do aluno
Quando os professores acompanham um aluno 

em risco, recolhem regularmente informação 

para monitorizar o progresso do aluno em risco 

à luz dos indicadores de previsão selecionados 

e, em conformidade, alterar instruções e 

outras actividades para encorajar e motivar os 

alunos em risco. A informação também ajuda o 

pessoal escolar a identificar formas das equipas 

de apoio, compostas pelas famílias e pela 

comunidade, ajudarem no esforço de manter 

esses alunos na escola. Desenvolver formas 

padronizadas para acompanhar e monitorizar o 

progresso é muito importante para o sucesso a 

longo prazo.

2. Metodologias de ensino e aprendizagem 
amigas das crianças (CFTL)
As CFTL ajudam a tornar a escola num 

ambiente mais acolhedor e menos ameaçador. 

Podem aumentar a participação do aluno no 

processo de aprendizagem e na vida escolar. 

Isto é extremamente importante para os alunos 

em risco uma vez que, muitas vezes, se sentem 

isolados das actividades de aprendizagem, 

dos seus professores e dos seus colegas. As 

CFTL utilizam actividades de aprendizagem 

práticas, interactivas e participativas, individuais 

ou em grupo, que tornam a aprendizagem mais 

divertida, que transformam conceitos abstractos 

em mais concretos e fáceis de entender para os 

alunos com dificuldades.

Os métodos da CFTL também incentivam 

a interacção e colaboração do aluno. Os 

alunos em risco precisam de sentir que a sua 

participação é importante e interessa às outras 

pessoas. Ampliar o seu sentido de inclusão 

é uma das melhores formas de fomentar 

neles o sentimento de “eu pertenço aqui. Eu 

consigo fazer isto. Dar-lhes a oportunidade de 

participarem em actividades de aprendizagem 

que exijam o trabalho em grupo estimula o 

sentimento de pertença e também desenvolve 

competências de colaboração e de resolução 

de problemas. Estas competências de 

resolução de problemas – a habilidade de 

considerar múltiplas perspectivas e soluções 

– podem ser transferidas da sala de aula para 

situações da vida real que podem levar a não 

abandonar a escola.

3. Comunicação com os pais/encarregados 
de educação
Uma vez identificados os alunos em risco, 
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a escola deve agora notificar os pais/

encarregados de educação sobre os 

comportamentos negativos que colocam os 

filhos deles em risco de abandono escolar. A 

notificação deve ser seguida de discussões 

com os pais/encarregados de educação sobre 

o que fazer para “consertar” o problema (em 

especial melhorando a assiduidade). Este 

contacto escola-família pode levar à inversão 

dos factores de risco. Em última análise, pode 

contribuir para interacções mais positivas 

e proactivas entre a escola e a casa. À 

medida que as comunicações aumentam, a 

participação pai/encarregado passa de simples 

contactos iniciados pela escola para uma 

participação da família mais proactiva e positiva 

com a escola e a educação da criança. 

4. Gestão de casos
Os professores, o director e/o director-adjunto 

da escola devem conduzir, mensalmente, 

reuniões de gestão de caso para discutir o 

progresso ou os problemas de cada aluno em 

risco. Apesar de isso exigir um nível elevado de 

participação e empenho por parte do pessoal 

escolar, pode ser a estratégia de resposta 

imediata mais importante. As discussões nas 

reuniões de gestão de caso que analisam e 

avaliam os problemas dos alunos e o que pode 

ser feito para resolvê-los também ajudam a 

identificar as principais causas. O processo 

de gestão de caso pode ajudar a escola a 

responder aos sintomas – comportamentos 

negativos – que levaram ao abandono. Pode 

ser o primeiro passo para analisar alguns 

factores subjacentes ao ambiente da escola 

e ao comportamento do professor que pode 

“dissuadir” os alunos da escola.  

Por exemplo, uma escola na Índia conseguiu 

obter cuidados médicos para um aluno que 

faltava frequentemente devido a doença. Numa 

escola no Camboja, foi doada uma bicicleta 

a uma rapariga que faltava frequentemente 

à escola ou chegava tarde devido à longa 

distância que caminhava todos os dias. Apesar 

de, em muitas comunidades – especialmente 

aquelas com recursos limitados, estes tipos de 

apoio serem incomuns, quando uma escola se 

esforça para abordar o abandono escolar (ver 

Unidade 6) em parceria com uma comunidade 

activa e solidária, o apoio pode chegar, em 

situações extremas, à comunidade mais 

alargada para os alunos em risco maior.

Tal como o abandono escolar é um processo 

que decorre ao longo do tempo – por vezes, 

muito tempo – as estratégias de resposta 

imediata para manter os alunos em risco na 

escola também são um processo – e por vezes 

lento. 

Estas acções ao nível da escola são 

examinadas mais detalhadamente a seguir.

Acção 1: Acompanhar as 

Tendências de Comportamento 

do Aluno
As três tendências mais importantes para 

acompanhar com rigor e regularidade são os 

indicadores de previsão ABC – assiduidade, 

comportamento e trabalho na aula. Um EWS 

baseia-se na informação individual do aluno. 

Na maior parte dos países, espera-se que 

os professores recolham e registem, regular 

e sistematicamente, alguns desses dados 

de cada estudante. Estes livros de registo 

que a maior parte dos professores produzem 

são exemplo disso. No entanto, estes livros 

de registo demonstram, por vezes, dados 

incompletos ou errados – por exemplo, todos 

os alunos são, por vezes, registados como 

presentes durante um longo período de tempo. 

E, em muitos casos, os dados podem ser 

registados a nível da sala de aula – e não do 

estudante.

É provável que os professores não registem 

informação se não entenderem a sua finalidade, 

se julgarem que os dados servem para avaliá-

los, ou se o registo exigir demasiado tempo. 

É essencial para o êxito do EWS formar os 

professores por forma a que entendam como 

a recolha atempada, o registo e a análise da 

informação do aluno pode ajudá-los a melhor 

apoiar os alunos. A caixa de texto na página 

seguinte – “O Estado dos Registos do Aluno: 

a Experiência do SDPP” – partilha algumas 

situações com que o SDPP se deparou antes 

de (e algumas vezes depois) de iniciar a 

intervenção do EWS.
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É importante assegurar que os dados são 

recolhidos, registados e completados numa 

base regular e frequente. Para tal, é bom 

fornecer às escolas os formulários que 

os professores usam para “acompanhar 

e accionar” e formá-los a utilizar esses 

formulários. Por exemplo, na Índia, o SDPP 

consolidou os formulários do EWS num 

manual para os professores. Para um exemplo 

dum formulário mensal de Acompanhar e 

Accionar que capte tanto a informação de 

acompanhamento como as estratégias de 

resposta imediata, ver Quadro 6A. É importante 

que qualquer formulário ou compilação de 

formulários permita aos professores ver a 

relação entre a informação recolhida e as 

estratégias de resposta imediata a serem 

adoptadas. A Figura 6A mostra como funciona 

o processo de “acompanhar e accionar”. Os 

professores identificam a informação para os 

indicadores chave (os ABC são usados neste 

exemplo) e analisam a informação com base 

nas tendências de comportamentos de risco. 

Caso vejam problemas nas tendências do 

aluno, são desencadeadas acções para dar 

apoio ao aluno.  

Pode usar um formulário individual para cada 

aluno em risco que demonstre um registo 

contínuo de todos os indicadores. Isto permite 

ao professor ter uma visão mais holística da 

situação individual de cada aluno. Ou pode 

ser usado um formulário para cada indicador 

demonstrando a situação de todos os alunos 

em risco numa sala de aula. Cada abordagem 

tem as suas vantagens e desvantagens. 

Independentemente do formulário usado, 

manter um registo que documente o progresso 

é uma importante motivação para o professor, o 

aluno e os pais/encarregados de educação. 

O Quadro 6B ilustra um registo contínuo da 

Marie, uma aluna que foi classificada em risco. 

O professor dela encontra-se com a Marie 

para analisar o seu progresso como parte dos 

métodos de avaliação contínua usados na sua 

sala de aula. Mostrar à Marie as áreas onde ela 

melhorou e atingiu os seus objectivos e aquelas 

onde não conseguiu ajuda-a na escola.

Pode também considerar oferecer alguns 

incentivos de baixo custo para encorajar os 

professores a completar o formulário: material 

escolar que podem usar na sua aprendizagem, 

O ESTADO DOS REGISTOS DO ALUNO: A EXPERIÊNCIA DO SDPP

• A recolha regular de dados e os registos dos alunos fizeram parte da descrição de funções do 

professor. 

• Informações (tais como a assiduidade) foram recolhidas de forma irregular. 

• Os dados nem sempre foram registados, ainda que recolhidos. 

• Os registos escritos estavam muitas vezes incompletos, difíceis de encontrar (o que demonstra 

que nem sempre foram realizados) e/ou imprecisos. 

• Foi registado o conjunto de dados a nível da sala de aula, em vez dos dados individuais a 

nível do aluno recomendados, especialmente quanto à assiduidade, o que não permitiu o 

monitoramento do estado individual desses alunos. 

• Os dados não foram recolhidos com frequência suficiente para detectar as tendências 

necessárias para desencadear as estratégias de resposta imediata. Por exemplo, o desempenho 

do trabalho do aluno consistia, muitas vezes, num ou dois exames por ano. 

• Não houve um método consistente para registar a informação de cada escola ou dentro da 

escola. A falta de procedimentos ou formulários de recolha normalizada dificultou a análise do 

progresso dos alunos. 

• Poucas escolas tinham procedimentos implementados para analisar com rigor os registos dos 

professores para assegurar o cumprimento e a responsabilidade.
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Figura 6A – O Processo de Acompanhar e Accionar



CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

PÁGINA 108          UNIDADE 6

tais como artigos de papelaria ou giz que estão, 

por vezes, em falta ou sob grande procura. 

Mas há que ser prudente quanto a incentivar 

actividades que já fazem parte da avaliação do 

seu desempenho. Mostrar aos professores o 

significado da informação e como usá-la para 

apoiar os alunos em risco leva geralmente à sua 

cooperação. Do mesmo modo, pode considerar 

dar às escolas um pacote de incentivo de 

bens de baixo/elevado valor, tais como uma 

colecção de livros da biblioteca, equipamento 

desportivo ou acessórios de arte e artesanato. 

O SDPP forneceu armários para arquivo de 

documentação como incentivo para manter 

registos.

O mais importante a fazer para obter a 

cooperação dos professores depende dos 

criadores do EWS. Enquanto decidem a 

informação necessária para implementar as 

estratégias de resposta imediata, ser “preciso e 

minucioso” é a regra! Não peça aos professores 

para acompanharem informação não essencial. 

Quanto mais lhes pedir, é menos provável que 

eles façam. Se ficarem sobrecarregados, é 

provável que ignorem alguns passos ou deixem 

de recolher dados. É muito importante ouvi-los 

e solicitar-lhes ideias que tornem o EWS mais 

útil e eficiente. Como resposta às queixas dos 

professores, o SDPP alterou e simplificou os 

formulários de acompanhamento em cada país.

É muito importante monitorizar a fidelidade: é 

importante certificar que os dados dos alunos 

para o EWS sejam registados de modo regular 

e rigoroso. Nas visitas de fidelidade, pode 

solicitar a análise do professor sobre maneiras 

de melhorar o sistema de acompanhamento 

e de como tornar o acompanhamento menos 

pesado. Promove também o sentimento de 

pertença no EWS. Lembre-se que os princípios 

orientadores dum EWS são comunicação 

eficaz, transparência e responsabilização. Não 

se trata apenas de comunicação escola-família; 

também se aplica à comunicação escola-

agência.

Um sistema de revisão semanal dos registos 

do professor pelo director/director-adjunto 

da escola é uma importante componente de 

responsabilização. Se aquele reparar que 

existem problemas em manter os registos com 

Quadro 6B 

FORMULÁRIO SEMANAL ACOMPANHAR E IDENTIFICAR

Nome do Aluno:  Marie

Data Acompanhamento
Assiduidade Comportamento Trabalhos de 

casa
Notas

Estratégias de Resposta Imediata
Aluno Chamadas Visitas a Casa

15/04/14 Faltou 2 dias Alcançou 2 

objectivos 

(fazer 

perguntas, 

trabalhar com 

outros em 

grupo)

Concluiu todos 

os  trabalhos 

de casa mas 2 

vieram um dia 

atrasado

40% Revisão de 

objectivos de 

comportamento;

discutidos os 

objectivos da 

próxima semana; 

companheiro 

atribuído

Os pais foram 

chamados 

sobre 

ausências; 

discutido 

apoio com  os 

trabalhos de 

casa

Será discutido 

na reunião de 

gestão de caso 

na  próxima 

semana

22/04/14 Faltou 1 dia Alcançou 1 

objectivo

Concluiu todos 

os trabalhos de 

casa

42% Melhoria em 

todos os 

objectivos

Visita a casa 

organizada 

para o fim da 

semana/ a PTA 

também vem
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muitos professores na escola, deve considerar 

visitar a escola para perceber melhor porque é 

que os registos não estão a ser mantidos.

Nalguns casos, pode ser algo tão simples como 

o facto dos professores não saberem como 

completar o formulário. Neste caso, um grupo 

de trabalho ao nível da escola pode resolver 

facilmente o problema. A resistência por parte 

dos professores é uma questão diferente 

que exige uma discussão mais participativa 

para determinar as acções necessárias. Em 

última instância, se o problema continuar e 

parecer não haver maneira de resolvê-lo, pode 

considerar remover essa escola do programa, 

se for possível.

Acompanhamento da Assiduidade
A assiduidade é a tendência de comportamento 

do aluno mais influente para acompanhar e 

abordar. O absentismo do aluno pode ser muito 

elevado nalguns países. A Análise Situacional 

do SDPP verificou que entre 30 a 56 porcento 

dos alunos em risco faltaram a mais de 15 dias 

consecutivos à escola (Ver Figura 6C). Além do 

mais, havia uma grande tolerância por parte do 

pessoal escolar face ao absentismo. A maior 

parte dos professores acreditava que faltar 

à escola 4-5 dias por mês – o equivalente a 

DICA:  Os dados usados para 

acompanhar os alunos em risco têm de 

ser de fácil recolha e fáceis de perceber. 

Também devem conduzir a uma acção 

específica de apoio aos alunos em risco. 

Recolher os dados deve permitir aos 

professores e às famílias/encarregados de 

educação monitorizar o que se passa para 

ajudar a mantê-los na escola. Não recolha 

dados por uma questão de recolha de 

dados.

DICA:  Certifique-se que os directores da 

escola e os professores entendem que os 

alunos em risco estão a ser acompanhados 

e monitorizados para que a escola possa 

fazer um melhor trabalho em apoiá-los. Os 

dados não se destinam a serem usados 

para castigar os alunos, isolá-los ou diminuir 

as expectativas dos professores face a esses 

alunos.

TAXAS DE ABSENTISMO DOS ALUNOS  

DA ANÁLISE SITUACIONAL DO SDPP

Percentagem de Alunos que Faltam à Escola por Mais de 15 Dias Consecutivos

Figura 6C
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uma semana, ou 25 por cento do tempo – era 

aceitável e não constituía uma causa real de 

preocupação ou acção.

O tempo faltado na escola pode ser altamente 

prejudicial a todos os alunos. Para os alunos 

em dificuldades com outras questões, o 

absentismo, por vezes, catalisa a espiral 

descendente do abandono. Além de perder o 

tempo de instrução e do fraco desempenho 

que suscita, faltar à escola tem outros impactos 

negativos. Os alunos têm mais dificuldades 

em formar relações positivas com os seus 

colegas e professores, o que contribui para o 

sentimento de isolação desses alunos. Uma 

vez que as suas tarefas escolares se tornam 

mais desafiantes devido às lacunas no ensino e 

menos tempo para reforçar o que foi ensinado, 

a frustração deles aumenta, o que pode levar 

a resistência e/ou sentimento de fracasso e 

serem incapazes de “realizar” (impotência de 

aprender).

Quando os alunos desenvolvem este 

sentimento de fracasso, têm mais 

probabilidades de demonstrar comportamentos 

na sala de aula que promovem o isolamento 

e criam barreiras para o sucesso. Faltar à 

escola, por qualquer razão, dá início a um ciclo 

vicioso que tem de ser parado. Melhorar as 

tendências de assiduidade dos alunos em risco 

é talvez o passo mais importante para prevenir 

o abandono. Os directores e professores da 

escola, quando confrontados com dados 

precisos sobre o absentismo, começam a 

reconhecer o efeito prejudicial que tem nos seus 

alunos a na produtividade dos professores.  

Tipicamente, os professores das salas de aula 

ou os directores de turma tomam nota da 

assiduidade dos alunos. Quando os alunos 

têm aulas com mais dum professor, as suas 

presenças precisam de ser confirmadas em 

todas as aulas. Os alunos em risco vão, muitas 

vezes, chegar atrasados, sair mais cedo ou 

faltar às aulas. Os professores podem resistir em 

tomar nota das presenças mais do que uma vez 

por dia, por isso podem ter de ser consideradas 

outras abordagens. Na Índia, a equipa do SDPP 

usou, com sucesso, alunos monitores da classe 

para tomar nota e registar a assiduidade. Para 

evitar a estigmatização dos alunos em risco, 

devia ser registada a assiduidade de todos 

os alunos. Outra opção é fazer participar os 

voluntários da comunidade que estão dispostos 

a ajudar. (Ver na caixa de texto infra como a Índia 

abordou este problema.) 

Acompanhamento do Comportamento
O comportamento do aluno é um segundo 

indicador de previsão chave. Além da forma 

como um aluno interage com as actividades 

de aprendizagem e com os seus colegas, o 

comportamento aberrante e excessivo na sala 

OS CAMPEÕES DA COMUNIDADE NA ÍNDIA

A Índia chamou os Campeões da Comunidade (CC) para ajudarem os directores de turma a 

implementar as estratégias de resposta imediata do EWS. Os CCs eram jovens adultos (18-28 anos) 

com pelo menos o 10.º ano de escolaridade, que viviam nessa comunidade e eram conceituados 

pela escola-comunidade. Trabalhavam nas escolas e nas comunidades por 4-6 horas nos dias de 

escola, recebendo uma pequena ajuda financeira.

As suas responsabilidades de EWS incluíam:

• Recolher a assiduidade do aluno todos os dias 

• Realizar um registo semanal da assiduidade do aluno 

• Apoiar os professores a preencher os registos de dados do aluno, incluindo o desempenho  

na aula 

• Telefonar aos pais de alunos que faltaram à escola 

• Fazer visitas a casa aos pais/encarregados de educação dos alunos 

• Ajudar a organizar os Dias Abertos 



ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA IMEDIATA AO ABANDONO         PÁGINA 111

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

de aula pode assinalar que algo se passa 

fora da escola. Pode utilizar um modelo de 

acompanhamento de comportamento para 

monitorizar o comportamento na sala de aula. O 

formulário de acompanhamento e monitorização 

do comportamento segue a mesma estrutura 

do formulário usado para avaliar os alunos: 

participativos, desinteressados e perturbadores. 

(Ver Unidade 5)

O momento e a frequência com que os 

professores registam o comportamento dos 

alunos devem ser determinados na concepção 

do EWS. Nalguns países, os professores 

deviam dar uma nota ao comportamento num 

determinado prazo. O processo de avaliação 

usado nem sempre é claro. É provável ter de 

introduzir o conceito de acompanhamento do 

comportamento nas suas escolas.

Porque é necessário acompanhar o 

comportamento? O comportamento afecta a 

quantidade e qualidade de aprendizagem que o 

aluno pode estar a ter e em consequência o seu 

desempenho. Acompanhar o comportamento 

ao longo do tempo pode igualmente assinalar 

acontecimentos na vida do estudante. A caixa 

de texto infra dá exemplos dos acontecimentos 

que podem estar a acontecer na vida da criança 

que os professores devem ter conhecimento e 

estar preparados para discutir nas reuniões de 

gestão de caso.

Quanto mais frequente for registado o 

comportamento do aluno, mais fácil é determinar 

uma tendência e mais fiável será essa tendência. 

No entanto, registar mais frequentemente 

aumenta igualmente a carga de registo. No 

processo de concepção, a fim de maximizar as 

probabilidades de cumprimento, deve discutir 

com os professores e os representantes da 

escola os métodos e a frequência de avaliação 

do comportamento.

No entanto, tenha em mente que tem de haver 

um acompanhamento e monitorização frequente 

e regular. Pode acontecer que as escolas 

optem por acompanhar os alunos em risco 

duas vezes por semana durante um período 

específico de tempo (por exemplo, os primeiros 

DICA:  Os alunos em risco nunca devem 

ser referidos com termos negativos (p. 

e., “lentos”, “estúpidos”, “alunos com 

problemas”). As escolas do SDPP na Índia 

chamaram-nos alunos em destaque, o que 

diminuiu o risco de serem identificados 

para efeitos de bullying ou gozo.

COMPORTAMENTO EXTREMO 

PODE INDICAR:

• abuso 

• fome 

• ser intimidado ou assediado 

• doença ou morte na família 

• gravidez

• violação

• abuso de substâncias 

• ansiedade/depressão 

• alteração de saúde 

• alteração da estabilidade económica  

da família
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três meses) e em seguida, caso a tendência de 

comportamento se modificar, fazê-lo menos 

frequentemente até que o comportamento 

desinteressado ou agressivo recomece. 

Também é recomendável acompanhar o 

comportamento em diferentes momentos do dia 

de escola para determinar se as tendências do 

comportamento pioram em dados momentos. 

Se reparar uma tendência significativa dum 

comportamento desinteressado ou perturbador 

mais tarde no dia de escola, a resposta pode 

ser tão simples quanto dizer aos pais para 

mandarem comida para a criança almoçar.

Se mais dum professor participar no processo 

de gestão de caso dum aluno, todos devem 

completar o formulário de acompanhamento 

e todos devem contribuir com informação 

sobre a participação do aluno na sala de aula. 

Se todos menos um professor registarem 

um comportamento positivo e participativo, 

a questão pode estar na relação interpessoal 

com aquele professor em particular. Isto exige 

uma resposta diferente daquela em que o aluno 

é desinteressado ou perturbador em todas as 

aulas. O acompanhamento não está destinado 

a julgar o aluno ou o professor.  É apenas 

um meio de identificar um problema, melhor 

entender as causas subjacentes e, em última 

instância, dar apoio ao aluno em risco. A tónica 

deve ser em como melhorar – e não em moldar 

a culpa.   

O Quadro 6D na página seguinte é um exemplo 

dum formulário de acompanhamento do 

comportamento que identifica comportamentos 

participativos específicos na aula a que seriam 

atribuídas as notas de 0, 1 ou 2 com base 

no modelo do Quadro 6E. Uma vez que 

o formulário está enquadrado à volta dos 

comportamentos desejados para a participação 

do aluno (diligente e participativo), documenta 

as tendências de comportamento para as 

reuniões de gestão de caso e pode igualmente 

ser utilizado como ferramenta de mediação 

de comportamento na qual são definidos 

objectivos específicos e discutidos com o aluno.

Ainda que um professor utilize fidedignamente 

o modelo, existe um risco considerável de 

subjectividade e inclinações pessoais. Observar 

entre vários professores as tendências de 

comportamento para um aluno individual 

fornece um retrato mais adequado de como 

o aluno se comporta na aula. Por exemplo, 

existem certos momentos do dia ou certas 

disciplinas em que o aluno é mais participativo, 

ou mesmo um desinteresse mais acentuado 

com um determinado professor? 

Tenha em mente que, uma vez que a 

informação sobre o comportamento deve ser 

usada para definir uma estratégia de apoio, 

os pontos extremos no comportamento valem 

menos do que um comportamento consistente. 

No entanto, comportamentos pouco usuais 

merecem investigação. O professor pode 

aprender sobre uma situação em casa que 

desencadeia o mau comportamento na 

escola. Quando o pessoal escolar tomam 

conhecimento desta dinâmica, é mais fácil 

para eles conceberem um sistema de apoio de 

resposta à causa.

A informação também pode ser usada para 

discutir o comportamento participativo com o 

aluno. Por exemplo, um professor pode apontar 

ao aluno o progresso que este tem feito no 

último mês em cumprir com os seus objectivos 

e completar as tarefas escolares ou apontar 

as áreas que carecem de melhoria ao enviar a 

mensagem, “Eu sei que consegues melhor”. O 

professor pode enaltecer o aluno por trabalhar 

arduamente. O formulário centrado nas 

alterações de comportamento tem claramente 

as suas limitações. Se desenvolvesse um 

formulário de monitorização do comportamento, 

como alteraria este para torná-lo mais 

adequado ao seu EWS e às dinâmicas da sala 

de aula?

Acompanhamento do Trabalho na Aula
As notas dos alunos precisam de ser 

acompanhadas numa base frequente e 

consistente. Enquanto a maior parte das 

escolas regista as notas, podem fazê-lo pouco 

frequentemente. Idealmente, a avaliação do 

desempenho do aluno deveria incluir mais do 

que apenas os resultados dos exames; deveria 

reflectir o progresso do aluno ao longo de 

intervalos curtos de tempo. A caixa de texto 

intitulada “Princípios da Avaliação Contínua” 
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Quadro 6D Q
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PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

• Uma estratégia implementada pelos professores na sala de aula 

• Avalia o conhecimento, a compreensão e as competências do aluno 

• Inclui uma variedade de métodos ao longo do tempo para observar múltiplas tarefas 

• Recolhe informação sobre o que os pupilos sabem, percebem e conseguem fazer 

• Inclui tarefas baseadas no currículo que é ensinado nas aulas 

• Ocorre frequentemente durante o ano lectivo 

• Parte da interacção regular professor-pupilo 

• Fornece feedback imediato dos professores com base no desempenho individual 

• Identifica temas não dominados que carecem de revisão e correcção 

• Identifica os alunos que necessitam de revisão e correcção

Quadro 6E 

0  Comportamento 
Participativo 

Prossegue tarefas

Segue instruções

Participação activa

Inexistência de 

comportamento 

perturbador

Preparado

Vem a horas/não sai 

mais cedo

1  Comportamento  
Desinteressado

Não segue instruções

Não presta atenção/fica absorto/ 

dorme nas aulas

Extremamente tímido, retira-se  

mesmo nos tempos livres

Não faz os trabalhos

Não responde/faz perguntas

2  Comportamento  
Perturbador

Chega tarde às aulas

Entra e sai da aula sem a autorização do 

professor

Tira os materiais de aprendizagem dos 

outros alunos

Não traz os livros ou os cadernos

Fala alto durante o trabalho na carteira

Fala com outros alunos na aula

Atira giz/papel

Fala fora da sua vez/domina

Disputa o espaço com outros alunos

Goza/chama nomes a outros alunos 

Bate/intimida outros alunos 

Destrói/estraga propriedade escolar 

Comportamento 
propício à 
aprendizagem e 
interacção positiva 

Comportamento que afecta a 
participação nas actividades de 
aprendizagem

Comportamento que afecta a 
participação e aprendizagem dos 
outros alunos e a capacidade do 
professor em gerir a aula 

MODELO DE AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO ALUNO
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Quadro 6GQ
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realça características fundamentais do uso da 

avaliação contínua na sala de aula.1 Apesar da 

avaliação contínua poder ser bastante complexa 

e morosa, podem ser adoptadas actividades 

de avaliação rápida fáceis de realizar, incluindo 

conclusão de trabalhos de casa, participação 

em actividades de aprendizagem e resposta a 

questões.

O quadro 6F pode ser usado para monitorizar 

e codificar o desempenho e os trabalhos de 

casa do aluno. O uso dum código pode guiar 

o professor a entender melhor se o aluno está 

a ter um bom desempenho ou não. Pode 

haver tendências visíveis quando os trabalhos 

de casa não são entregues. Tenha em mente 

que nalguns países, os trabalhos-de-casa não 

são dados ou não são dados regularmente, 

em particular durante a escola primária. A sua 

equipa deve determinar a prática nas escolas 

identificadas na fase de concepção do EWS.

Cada causa possível para o fracasso na 

conclusão dos trabalhos de casa exige um 

diferente tipo de resposta por parte da escola 

e da família. Para reunir mais informação e 

melhor entender a situação, o professor deve 

falar com o aluno sobre o que está a contribuir 

para o problema. O formulário codificado de 

acompanhamento do trabalho de casa é fácil 

de usar e fornece aos professores muitos dados 

sobre o que o aluno está  fazer – ou não – à 

primeira vista.

A falha em realizar os trabalhos de casa pode 

ter inúmeras causas. Incorporar o uso de 

notificações para documentar as tendências 

de conclusão dos trabalhos de casa dos 

alunos pode ser uma fonte útil. Acompanhar as 

causas – aparentes ou reais – para o fracasso 

na realização dos trabalhos de casa pode 

demonstrar falta de motivação ou falta de 

compreensão da disciplina. Este tipo de dados 

ajuda a criar um retrato mais alargado do que se 

passa com o aluno.

Para simplificar, uma ficha de acompanhamento 

dos trabalhos de casa pode ser usada para 

todas as matérias mais importantes – línguas ou 

matemática – como indicador do desempenho 

dos trabalhos de casa em geral. Em alternativa, 

pode ser requisitado aos professores das 

disciplinas para completarem um formulário 

de acompanhamento dos trabalhos de casa 

para os alunos em risco nas disciplinas 

que eles leccionam. Acompanhar diversas 

disciplinas ajuda a determinar se a tendência é 

específica da disciplina ou se é um problema 

de participação no geral, no entanto, isso exige 

tempo. Tenha em mente que é melhor obter 

alguns dados do que nenhuns.

O Quadro 6G é um exemplo de formulário 

para acompanhar o desempenho do aluno no 

Tajiquistão. Os anos em causa são os anos 

finais do ciclo de escolaridade obrigatória. A 

equipa do SDPP sentiu que era importante 

monitorizar todas as matérias uma vez que 

muitas delas eram exigidas para passar para 

o 10.º Ano. Em muitos casos, seria suficiente 

acompanhar matemática e línguas (língua de 

instrução nos primeiros anos da primária).  

Acção 2: Criação duma sala de 

aula amiga da criança
São imediatamente implementadas estratégias 

de resposta imediata após a finalização dos 

procedimentos de avaliação e classificação. 

Os princípios duma escola amiga da criança 

baseiam-se na compreensão de que quando 

os alunos se sentem acarinhados e apoiados, 

disfrutam mais da escola e têm melhores 

resultados. De facto, assim que os professores 

tenham formação adequada para a CTFL 

devem pô-la em prática mesmo antes da 

atribuição de notas e classificação. Constitui 

uma base de bom ensino para todos os alunos. 

Sempre que os professores detectem os 

alunos em risco nas suas salas de aula, podem 

acompanhá-los com mais cuidado e assegurar-

se que lhes estão a proporcionar um estímulo 

positivo e a fazê-los sentirem-se bem-vindos.

O Quadro 6H destaca os princípios das escolas 

amigas da criança. As escolas amigas da 

criança são inclusivas, oferecem um ensino 

efectivo e competente, proporcionam um 

ambiente saudável, seguro e protegido, têm em 

conta as questões de género e encorajam a 

participação de alunos, famílias e comunidades. 
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Quadro 6H

CARACTERÍSTICAS DUMA ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA

Inclusiva

• Instalações para alunos com necessidades especiais 

• Companheiros de estudo alocados a alunos com dificuldades

• Actividades de aprendizagem não exclusivas de alunos com base nos níveis de 

conhecimentos, etnia, religião, género, etc.. 

• Usa uma pedagogia participativa e centrada na criança, que desenvolve estilos individuais 

de aprendizagem do aluno

Ensino efectivo e competente

• Recursos de aprendizagem adequados 

• A língua de instrução (LOI) nos primeiros anos é a língua materna dos alunos 

• Avaliação frequente (leia-se avaliação contínua) para aferição do progresso e do domínio 

das matérias por parte do aluno 

Ambiente saudável, seguro e protegido

• Mobiliário adequado à idade 

• Salas de aula limpas e arrumadas 

• Estratégias de gestão da sala de aula e da disciplina não abusivas (sem castigos corporais, 

sem excessiva atribuição de trabalhos de jardinagem como castigo, sem castigos a um 

aluno em frente de outros alunos ou professores, sem gritos) 

• Água potável 

• Vedações ou barreiras de segurança 

• Foco na realidade total da criança, incluindo as necessidades não educativas dos alunos, 

como a saúde e a nutrição

• Respeito pelos direitos do aluno

• Proibição do bullying

Tem em conta questões de género

• Retretes separadas para raparigas e rapazes

• Raparigas e rapazes são chamados de forma equitativa a responderem a questões de 

raciocínio superior e resolução de problemas (aplicação, análise, síntese, avaliação, criação) 

• Raparigas e rapazes têm a mesma possibilidade de liderarem actividades 

• Ausência de assédio sexual 

Participação de alunos, famílias e comunidades

• Fornece informações aos pais/encarregados de educação acerca do desempenho das 

crianças 

• Incentiva pais/encarregados de educação a visitar a escola e a participarem em dias 

especiais

• Tem uma PTA e/ou um SMC 

• Cria associações de alunos 
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São fornecidos exemplos ilustrativos de cada 

princípio.

A Figura 6I é um poster que foi utilizado em 

Timor-Leste a respeito do bullying. Um dos 

objectivos do EWS na sua estratégia amiga 

da criança foi ajudar os alunos a usarem 

estratégias de resolução de conflitos. A equipa 

desenhou o poster “Passo a Passo” de modo 

a destacar os passos que podiam dar caso 

vissem um aluno a ser vítima de bullying ou 

fossem ele próprios vítimas de bullying. Afixar 

Figura 6I – Poster anti-bullying em Timor-Leste

os posters nas salas de aula serviu para 

recordar os passos a dar por forma a lidar com 

comportamentos agressivos. Serviu ainda para 

recordar aos professores que não devem tolerar 

o bullying nem o assédio de outros alunos 

nas respectivas salas de aula e escolas e que 

devem vigiar e lidar com o bullying ocorrido 

quando os alunos se  deslocam de e para a 

escola.

O segundo exemplo, Figura 6J, foi  usado na 

Índia para explicar as estratégias de resposta 
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Figura 6J – Poster de estratégias de resposta imediata na Índia
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imediata. O poster serviu como “auxiliar 

de memória” para pessoal da escola e foi 

instrumental na promoção da responsabilização 

ao afixar publicamente que passos deviam 

ser dados de forma a implementar a primeira 

resposta. Tendo sido afixado num local público 

onde os pais e outros líderes da comunidade 

o podiam ver, foi também uma acção efectiva 

para a consciencialização sobre o abandono 

escolar e para as acções que a escola estava a 

realizar para o diminuir.

Seria útil distribuir um poster na sua escola? 

Acha que encorajaria os professores a 

utilizarem estratégias de resposta imediata 

nas suas salas de aula? Acha que um poster 

como o dos exemplos fornecidos contribuiria 

para a responsabilização e fidelidade de 

implementação das estratégias de resposta 

imediata?

Acção 3: Comunicação com  

as Famílias
Porque é que é importante comunicar com as 

famílias acerca das suas crianças? Uma das 

razões é um melhor controlo da assiduidade. 

A caixa de texto infra sublinha a quantidade 

diminuta de pais nos países do SDPP que 

estavam a par do absentismo das crianças 

antes da implementação do EWS. 

OS PAIS CONHECIAM OS PADRÕES DE ASSIDUIDADE DAS SUAS CRIANÇAS?

A análise situacional do SDPP ao examinar os factores e condições que afectam o abandono 

mostrou um fenómeno semelhantes nos quatro países - nomeadamente, uma percentagem 

significativa de pais desconheciam frequentemente os padrões e comportamentos de assiduidade 

das suas crianças. Sublinhou também que a comunicação entre o pessoal escolar e os pais/

encarregados de educação era limitada. E nos caso em que acontecia, era frequentemente 

efectuada através de notas ou mensagens verbais trazidas pelo aluno aos pais/encarregados de 

educação.

A análise qualitativa realizada no final do projecto mostrou um tópico comum a todos os países: 

a comunicação com os pais tinha aumentado significativamente e gerado uma maior atenção 

dos pais a respeito da assiduidade, comportamento e desempenho escolar das crianças. Isto vai 

totalmente contra o que foi aferido na análise situacional realizada antes do início da intervenção 

do EWS. Pais nos quatro países relataram desconhecer frequentemente as faltas dos seus filhos à 

escola. Além disso, alguns pais informaram os responsáveis pela recolha de dados do SDPP que 

deixariam os seus filhos ficar em casa sem irem à escola mesmo sem qualquer necessidade urgente 

desde que a criança meramente não quisesse ir à escola nesse dia. A esmagadora maioria dos pais 

relatou que tinha muito pouco contacto com a escola. O tema comum em todos os países foi que a 

distância entre a escola e as famílias era muito ampla.

Qual o impacto das estratégias de resposta imediata? Em todos os países existia uma diferença 

acentuada na comunicação entre escolas e famílias. Por exemplo, cerca de 90% dos pais no 

Tajiquistão referiu que o contacto tinha aumentado graças às estratégias de resposta imediata. O 

SDPP também verificou que em alguns casos os pais vinham à escola por sua própria iniciativa para 

debater a educação dos seus filhos sem preocupações acerca do absentismo dos mesmos. O que 

é completamente diferente quando comparado com a relação anterior ao SDPP. Os dados também 

indicam que os pais em todos os países SDPP começam a acompanhar a assiduidade dos seus 

filhos mais cuidadosamente. Além disso, um dos impactos mais acentuados, para além da melhoria 

na assiduidade impulsionada pela comunicação, parece ser a melhoria na realização dos trabalhos 

de casa, seguida da melhoria no comportamento.

Embora os números da amostra e as pessoas contactadas nos dois estudos (análise situacional 

e análise qualitativa) tenham sido feitos em momentos diferentes com diferentes inquiridos, 

fornecem uma comparação assinalável entre as atitudes e reacções tanto dos pais como das 

respectivas crianças.
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Figura 6K – Postais utilizados em Timor-Leste para notificar os pais acerca das faltas
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Claramente, as famílias - juntamente com as 

crianças - são os decisores mais importantes 

no que respeita a uma criança continuar 

ou desistir da escola. Falar com elas sobre 

a importância da educação e como ajudar 

as suas crianças a terem aproveitamento 

escolar pode influenciar decisivamente as suas 

decisões. Contudo, pais e encarregados de 

educação podem por vezes não conseguir 

perceber ou estar a par dos comportamentos 

negativos que podem prejudicar as hipóteses 

das suas crianças continuarem na escola.  

Uma característica fundamental dum EWS 

é fortalecer as linhas de comunicação entre 

a escola e a família através de canais mais 

directos, imediatos e construtivos. Entre os 

quais se incluem contactos com os pais/

encarregados de educação através de 

cartas e postais (frequentemente entregues 

por colegas de turma ou membros da 

comunidade), telefonemas e visitas a casa. O 

EWS utiliza uma estrutura claramente definida 

e um procedimento gradual de comunicação 

com os pais, baseado em níveis de risco 

estabelecidos para assiduidade, desempenho e 

comportamento.

Cada uma das estratégias do EWS para 

comunicação com os pais é abordada mais 

detalhadamente abaixo.

Comunicações Escritas com os Pais 
A rapidez no Sistema de Alerta Rápido significa 

que as acções são realizadas atempadamente 

antes de os problemas atingirem uma fase 

crítica. Quando uma criança faltar um número 

pré-determinado de dias (seguidos ou 

acumulados), a escola envia uma comunicação 

por escrito aos pais/encarregados de 

educação. O número de horas ou dias de 

aulas faltados antes do envio duma carta de 

comunicação depende do contexto. 

Por exemplo, pode ser enviada uma 

comunicação por escrito quando uma criança 

tiver faltado a 2 ou mais dias de escola numa 

semana, 3 dias de escola consecutivos 

ou 10 horas de aulas. Pode ser enviada 

uma segunda nota, a expressar crescente 

preocupação, caso o aluno continue a faltar à 

escola apesar da notificação prévia das faltas. 

Esta segunda nota pode ser enviada após um 

aluno ter faltado 4 dias de escola em duas 

semanas, 5 dias consecutivos ou 20 horas de 

aulas. A comunicação por escrito pode ser 

enviada por via postal (se for mais rápido e 

fiável) ou entregue pessoalmente. A principal 

preocupação é que os pais/encarregados de 

educação a recebam rapidamente após o facto.

Se a dificuldade for o grau de alfabetização 

dos pais/encarregados de educação, podem 

ser desenhadas imagens que representem 

um problema que possa facilmente ser 

compreendido. As mesmas podem ser 

debatidas numa reunião da PTA ou da 

comunidade de forma a assegurar que toda a 

gente entende o que as imagens significam.

A equipa de Timor-Leste usou uma série 

de postais (Figura 6K) para notificar pais/

encarregados de educação do absentismo 

das crianças. Uma vez que os níveis de 

alfabetização eram baixos, os postais usaram 

desenhos para comunicarem a mensagem. No 

verso de cada postal estava uma mensagem 

escrita para os pais que conseguiam ler. Estes 

postais eram entregues aos pais por membros 

da comunidade e usados para desencadear 

um debate com os mesmos acerca das faltas 

dos seus filhos às aulas e sobre o que podia 

ser feito para melhorar a assiduidade. Este 

procedimento revelou-se bastante útil para 

casos em que os factores domésticos estavam 

na origem das faltas.   

A Figura 6L é o exemplo duma carta enviada 

a pais no Tajiquistão. Cada país do SDPP 

concebeu comunicações escritas para pais 

baseadas em factores de contexto e níveis 

alvo. Por exemplo, o Tajiquistão era um 

programa de nível secundário e faltar a 10 aulas 

é consideravelmente menos tempo que 10 

dias. O que deve ser comunicado na carta? A 

nível de alfabetização dos pais/encarregados 

de educação é um problema? É necessário 

algo mais baseado em imagens? Em caso 

afirmativo, que imagens devem ser usadas? 

Qual poderá ter sido a reacção dos pais/

encarregados de educação ao receber uma 

comunicação deste género da escola? 
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REACÇÃO DOS PAIS/

ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO À 

COMUNICAÇÃO DA 

ESCOLA

Os dados da análise quantitativa nos 

quatro países SDPP evidenciaram 

padrões semelhantes de reacções 

dos pais, que iam desde o medo de 

represálias, desilusão e até raiva para 

com os seus filhos. Contudo, a grande 

maioria ficava surpreendida que os 

professores se dessem ao trabalho de 

contactá-los havendo até reacções de 

felicidade por os seus filhos importarem 

tanto para o pessoal escolar e para os 

líderes da comunidade. Por exemplo, 

na Índia mais de 60% do pais ficaram 

ou felizes ou surpreendidos com as 

chamadas telefónicas e cerca de 80% 

expressou “felicidade” com as mensagens de voz recebidas.

Um professor em Timor-Leste, onde 60% dos pais relataram que a comunicação  com a escola tinha 

melhorado desde o início do EWS,  partilhou “Quando um aluno falta à escola emitimos um Cartão de Aviso 

imediatamente... Contactamos e envolvemos os pais, de modo a podermos reunir directamente com eles e 

identificar a causa do absentismo.” 

Os pais/encarregados de educação no Tajiquistão avaliaram positivamente o contacto com a escola, 

sublinhando como os ajudou a monitorizarem o absentismo das crianças. Em alguns casos, os pais iniciaram o 

contacto com a escola e referiram que a comunicação contínua efectuada levou-os a encarar a educação dos 

seus filhos com mais seriedade, uma vez que compreendiam melhor o impacto que tinha nas suas vidas.

No Camboja, os pais expressaram surpresa com as faltas dos seus filhos e ficaram satisfeitos por a escola 

valorizar a participação dos seus filhos. Oitenta e nove por cento dos alunos indicaram que os seus pais os 

apoiaram mais após a escola ter comunicado com eles. Os pais compraram materiais escolares e financiaram 

explicações, reduziram-lhes as tarefas domésticas e encorajaram as suas crianças. Em geral, os pais indicaram 

estarem felizes por estarem em contacto próximo com a escola. 

Em Timor-Leste, os pais/encarregados de educação ficavam em geral descontentes com a razão da 

comunicação da escola. À vez, os pais definiam-se surpreendidos, zangados com as crianças, envergonhados/

embaraçados ou desapontados com as crianças. As mães tinham respostas ligeiramente diferentes, com 

um largo grupo destas a afirmarem estarem “zangadas”, depois com medo ou envergonhadas, depois 

surpreendidas e, finalmente, tristes. Muitos pais/encarregados de educação indicaram não estar ao corrente 

do absentismo escolar dos seus filhos, o que explicou em larga medida porque estavam desapontados. 

Sobretudo, os pais confirmaram que o contacto com a escola tinha aumentado durante a período de 

implementação do EWS e ficaram satisfeitos por a escola estar a acompanhar e a ajudar os seus filhos a saírem-

se bem. 
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A caixa de texto na página seguinte (“Reacção 

dos Pais/Encarregados de Educação à 

comunicação da escola”) partilha os resultados 

dos estudos qualitativos do SDPP das reacções 

de pais/encarregados de educação a respeito 

da comunicação da escola acerca das 

crianças, Note-se que apesar de muitos terem 

ficado surpreendidos e numa primeira fase 

desanimados quanto ao motivo do contacto, 

o consenso generalizado foi que estavam 

satisfeitos com o contacto acrescido uma vez 

que os ajudava a monitorizarem a assiduidade 

das suas crianças e fazia-os sentir que a escola 

se preocupava com elas. 

Mas a alteração de dinâmicas entre ambos 

levou tempo. Foi também necessário um 

esforço tanto por parte do pessoal escolar com 

das famílias de modo a alterar os respectivos 

padrões de envolvimento. E foi importante para 

o pessoal escolar perceber que, na maioria 

dos casos, a falta de empenho duma família 

antes do EWS não se devia ao facto de não 

se importarem com a educação das crianças. 

Isto significou que o pessoal escolar teve que 

aprender a interagir  e aceitar que as famílias 

por vezes têm razões válidas para a sua falta 

de comunicação e interacção. A Figura 6M 

identifica as melhores práticas para melhorar o 

envolvimento das famílias com a escola.

Telefonemas a Pais/Encarregados  
de Educação
Telefonemas para os pais ou encarregados 

de educação são outro meio eficaz de criar o 

contacto inicial com os agregados familiares 

quando os alunos faltam à escola. 

A i d t t á i i t (“R ã d õ d l i t E f i i t t

Quadro 6L – Formulário de carta para os pais no Tajiquistão

PROJECTO DE MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM DO ALUNO

Data: ________________, de 20 ____

Caro _______________________________ ,

Gostaríamos de informá-lo de que o seu(ua) filho(a) ____________________________ , 

aluno do 9.º ano com o número de aluno do secundário _______ faltou a 10 aulas desde 

_________________ até _________________ , de 20____ sem razão válida.

Pedimos-lhe que fale sobre estas faltas com a sua criança. Relembre-o(a) que a escolha de 

faltar à escola afecta o seu futuro. Demasiadas faltas por qualquer razão perturbam a educação 

da sua criança e aumentam as hipóteses de ficar para trás no trabalho da aula ou de falhar 

disciplinas.

Precisamos de pensar juntos e decidir que acções futuras devemos tomar para prevenir as 

faltas às aulas da sua criança. Convidamo-lo a vir à  escola no dia ________________, de 

20____ para falar sobre este assunto. 

Com os melhores cumprimentos,

Director de Turma: __________________________________________________

Director da Escola: ___________________________________________________

Representante da PTA: __________________________________________________
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Um professor ou um voluntário nomeado 

pela comunidade pode telefonar aos pais/

encarregados de educação dum aluno que 

tenha faltado à escola um número de vezes 

pré-determinado (por exemplo, 2 dias numa 

semana). O telefonema tem como objectivo 

comunicar as faltas do aluno aos pais e 

descobrir a razão do absentismo. Caso 

o absentismo do aluno continue após o 

telefonema, as estratégias de resposta imediata 

accionam uma visita a casa. 

Manter um histórico de contactos é bastante 

útil durante as reuniões de gestão de casos. 

No Quadro 6S, pode verificar-se um exemplo 

do livro do registos desenvolvido pelo SDPP 

por forma a documentar o contacto do 

agregado familiar, no qual professores e/ou 

voluntários registam os passos adoptados 

para comunicarem com pais/encarregados de 

educação. A data de cada telefonema, o tema 

abordado e quaisquer decisões acordadas ou 

acompanhamentos são registados para cada 

aluno. Apesar de nem todos os lares terem 

telefones, em muitos países - mesmo em 

zonas rurais - a penetração do telefone móvel é 

elevada.  

Visitas a Casa
Caso o aluno continue a faltar às aulas 

repetidamente ou periodicamente, as acções 

do EWS evoluem para visitas a casa do aluno.  

Embora as visitas a casa exijam bastante tempo 

por parte dos professores e/ou outros, estas 

oferecem uma possibilidade de verificar em 

primeira mão a situação do lar do aluno em 

risco. As visitas a casa também demonstram 

aos pais/encarregados de educação o grau de 

compromisso da escola no apoio à criança e 

na melhoria da comunicação entre a escola e a 

família.

Os objectivos das visitas a casa são:

• Entender melhor e identificar as razões pelas 

quais uma criança não quis/pôde ir à escola; 

U f l á i d l A d d l

Quadro 6M

MELHORES PRÁTICAS PARA ENVOLVER AS FAMÍLIAS

Mesmo quando os pais/encarregados de educação queiram envolver-se, há constrangimentos que 

impedem ou limitam a sua participação. Porquê?

Causas prováveis:

• Língua de casa e nível de alfabetização (leitura, compreensão, expressão e escrita); 

• Compromissos diários e responsabilidades que podem criar constrangimentos de tempo e 

perda de energia; e 

• Desconforto na presença em escolas e envolvimento na educação dos seus filhos. 

Conselhos para envolver e manter envolvidos pais/encarregados de educação:

1. Reconhecer que independentemente do grau de pobreza ou educação, a maioria dos pais/

encarregados querem o sucesso escolar das crianças.

2. Ligar o envolvimento e actividades da família e da comunidade a coisas que consigam facilmente 

fazer, sobretudo coisas que auxiliem a aprendizagem das crianças e não apenas a assiduidade. 

3. Não esperar até surgir um problema para pedir o seu apoio.  

4. Desenvolver a confiança e tratá-los com respeito. 

5. Sublinhar que todos são iguais no objectivo de manterem as crianças na escola. 

6. Reconhecer que há diferentes tipos de envolvimento de pais/encarregados de educação que 

produzem diferentes resultados. 

7. Assegurar que os esforços de envolvimento dos pais são bem planeados. 
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• Debater com os pais soluções para os 

problemas que causam o absentismo da 

criança; e 

• Transmitir a importância da assiduidade para 

que um aluno(a) complete a sua educação 

escolar. 

A família pode não ver o absentismo como um 

problema ou pode vê-lo como um problema 

mas não ter ideia de como o evitar. A dado 

momento, durante a visita a casa, pode ser 

muito benéfico se tanto os pais/encarregados 

de educação e a criança estiverem presentes. 

Isto proporciona uma oportunidade dos pais/

encarregados de educação e a pessoa que 

realiza a visita perguntarem mais coisas às 

criança e obterem a sua perspectiva sobre o 

que está a  a acontecer e o que pode ser feito 

para melhorar a assiduidade. Por vezes, os pais 

podem não ser sinceros acerca do que está a 

acontecer em casa e falar com a criança pode 

dar informação adicional que ajude a perceber 

melhor a situação. Caso os pais/encarregados 

de educação ou a criança não estejam 

disponíveis, pode realizar-se uma conversa 

preliminar, mas deve ser combinada uma hora 

alternativa para reunir com todos.   

Quadro 6N

INSTRUÇÕES PARA VISITAS A CASA

Antes da visita

• Verificar todos os registos de acompanhamento. 

• Verificar a localização da casa do aluno; obter indicações para a localizar. 

• Verificar a disponibilidade da família e dos outros envolvidos na visita a casa. 

• Assegurar-se de que existe uma mulher na equipa de visita caso existam normas religiosas para 

o contacto entre homens e mulheres. 

Durante a visita

• Agradecer aos pais/encarregados de educação a disponibilidade para reunir. 

• Explicar o objectivo da visita. 

• Assegurar que é conveniente para eles falar no momento da visita. 

• Perguntar acerca do(s) motivo(s) para o absentismo das crianças, questões de comportamento 

ou fraco desempenho na aula e más notas. 

• Debater meios de abordar os problemas, incluindo coisas que possam ser feitas em casa e na 

escola. 

• Caso os pais fiquem relutantes em enviarem a criança para a escola, lembrá-los acerca da 

importância da educação e das leis de escolaridade obrigatória. 

• Concertar uma estratégia que pais e escola possam implementar em conjunto a favor da 

criança. 

• Recordá-los de que solicitar pedir reuniões com os professores da criança e com o director da 

escola para discutirem formas de apoio à criança. 

• Informá-los de que continuará a acompanhar a assiduidade, comportamento e trabalho na aula 

da criança e de que reportará quaisquer preocupações. 

• Perguntar aos pais/encarregados de educação se têm questões. 

• Agradecer-lhes pelo tempo que despenderam para reunir consigo. 

Após a Visita 

• Escrever comentários sobre a visita no Formulário de Visitas a Casa. 

• Reportar ao comité de gestão escolar, ao director da escola e/ou ao director adjunto e debater 

quaisquer acções a adoptar. 

• Manter um contacto contínuo com a família.
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Protocolo das Visitas a Casa
O objectivo das visitas a casa é fortalecer as 

relações entre pais/encarregados de educação 

e a escola. As visitas devem basear-se no 

respeito mútuo; não devem servir para intimidar. 

É muito importante que as visitas a casa se 

foquem num debate bilateral sobre as formas 

de ajudar pais/encarregados de educação a 

apoiarem os seus filhos e não sobre o que a 

escola possa achar do falhanço dos pais. O 

tom da visita deve ser positivo e cooperativo 

para atingir o objectivo desejado: ajudar a 

família e a escola a apoiar melhor a criança.

O Quadro 6N fornece instruções detalhadas 

quanto aos passos para preparar, conduzir e 

documentar as visitas a casa. É particularmente 

importante registar o que foi debatido com os 

pais e as acções que acordaram adoptar e as 

estratégias de acompanhamento que a escola 

deve adoptar.

A figura 6O e o Quadro 6P apresentam um 

conjunto de ferramentas usadas na Índia de 

forma a auxiliar professores e Campeões da 

Comunidade (CC) a realizarem visitas a casa. 

A Figura 6O é um fluxograma com código de 

cores que usa uma árvore de decisões de 

modo a aprender acerca do absentismo escolar 

da criança. O uso duma árvores de decisões 

assegurou que as visitas a casa eram realizadas 

de forma consistente. As caixas amarelas são 

as questões que o professor ou o CC pergunta 

durante a visita; as caixas azul claro são as 

respostas das crianças (caso esteja presente).     

A árvore da decisão começa com uma questão 

inicial: “Sabia que o seu filho faltou à escola 

várias vezes a semana passada?” Se a resposta 

for sim, o professor ou CC pergunta questões 

subsequentes do lado direito da árvore. Se a 

resposta for não, o professor ou CC continua 

a conversa com as questões do lado esquerdo 

da árvore da decisão. As respostas são 

ilustrativas mas representam o tipo de questões 

e respostas que provavelmente ocorreriam 

durante uma visita a casa numa conversa sobre 

absentismo escolar.

As caixas de respostas na metade do meio da 

árvore da decisão estão numeradas. O número 

corresponde às acções listadas no Quadro 6P 

que as famílias podem adoptar para resolver o 

problema. Por exemplo, se as respostas dos 

pais/encarregados de educação à questão inicial 

forem “não” e se a criança estiver presente, a 

questão subsequente deve ser dirigida ao aluno: 

“Porque é que não foste à escola?”

Caso a criança não esteja presente, o professor 

ou o Campeão da Comunidade discutiria as 

acções que os pais/encarregados de educação 

poderiam adoptar para monitorizar os padrões 

de assiduidade das suas crianças. Reveriam 

também o diário da família com os pais/

encarregados de educação (v. Figura 6R) acerca 

dos passos a adoptar no lar para apoiar a 

escolaridade dos seus filhos. 

As conversas e decisões resultantes devem ser 

registadas. A Figura 6Q é um exemplo do quão 

fácil é usar o formulário de registo da visita a 

casa. Regista o propósito da visita, o membro 

do agregado familiar presente e as medidas a 

adoptar acordadas. É assinado tanto pela escola 

como pelos pais/encarregados de educação 

e serve de base para futuras conversas sobre 

se cada parte cumpriu ou não as suas tarefas. 

É mantido num ficheiro do aluno na escola. 

Registos precisos permitem ao professor e ao 

pessoal escolar examinar que passos foram 

dados e alterá-los caso não estejam a cumprir os 

objectivos desejados.   

Ferramenta de Discussão da Visita a Casa: 
Diário de Família
O Diário de Família (v. Figura 6R) foi usado por 

professores e Campeões da Comunidade para 

debater formas de apoio e encorajamento à 

assiduidade escolar no lar. Uma vez que muitos 

pais não liam bem, a equipa do SDPP concebeu 

uma brochura com uso de ilustrações. A brochura 

tinha uma página por cada mês no ano lectivo. 

Cada ilustração representava algo que as famílias 

podiam fazer para apoiar a aprendizagem das 

crianças e a participação na escola. O diário foi 

usado para consciencializar e introduzir/reforçar 

hábitos familiares que os estudos demonstram 

terem um impacto positivo na escolaridade e 

aprendizagem duma criança.

O diário também foi uma ferramenta de 

monitorização usada durante visitas a casa. Os 

pais assinalava um “x” na coluna cada vez que 
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Figura 6O – Exemplo de Árvore de Decisões e Tabela de Respostas para Visita a Casa
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ContinuaContinua

Quadro 6P 

Razões para o  
absentismo 

Eventuais acções a adoptar  
em casa

Eventuais acções a adoptar na escola 
e na comunidade

(1) Perda de manuais, 

fotocópias, não ter feito 

trabalhos de casa.

RESPOSTAS DA ÁRVORE DE DECISÕES DE VISITAS A CASA

Sabia que o seu filho faltou à escola várias vezes a semana passada? Resposta negativa. 
Na ausência da criança, combinar outra hora e voltar quando esta estiver de volta.

Com a ajuda do diário de família 

debater com os pais a necessidade 

estudar em casa.

Resolver os problemas de falta 

de manuais e uniformes através 

do debate de assuntos com os 

pais e com os professores se for 

necessário.

Retomar estratégias de ensino 

amigas da criança com o pessoal 

escolar.

Garantir um manual escolar extra 

para empréstimo a alunos em risco e 

que possam levar para casa.

(2) Sala de aula lotada, 

sem wc, água potável ou 

almoço.

Debater com a criança e com os 

pais. Admitir a lacuna, mas pode 

salientar que outras crianças vão à 

escola com regularidade.

Debate com os PTA, SMC e com o 

director da escola.

(3) Bullying, repreensão 

ou discriminação  por 

professores.

Falar com a criança para tentar obter 

pormenores.

Debater o assunto com o director 

da escola e na reunião de gestão de 

processos.

(4) Faltou às aulas para 

brincar, farto da escola.

É pouco provável que dê razões. 

Perguntar o que fez nos dias em que 

faltou – podem na verdade ter estado 

a trabalhar. Se a criança esteve a 

trabalhar siga a resposta das linhas 

8 e 9.

Se for normal as crianças vaguearem 

e brincarem em vez de irem à 

escola, isso tem que ser debatidos 

numa reunião com pais e membros 

dacomunidade. Pode ser atribuída a 

alguém a tarefa de verificar as áreas 

onde se sabe que as crianças vão 

brincar.

Razões para o  
absentismo 

Eventuais acções a adoptar  
em casa

Eventuais acções a adoptar na escola 
e na comunidade

(5) Doença da criança ou 

de membros da família.

Sabia que o seu filho faltou à escola várias vezes a semana passada?
Resposta positiva.

Se não for grave - indisposição, 

febre ligeira — debater o tratamento 

seguido e o regresso pronto à escola.

Se for grave ou implicar faltas 

constantes da criança, tentar obter 

um contacto médico.

Em caso de doença de familiar, 

debater com os pais ser alguém a 

cuidar em vez da criança.

Acção da escola: Caso a criança 

tenha que fica em casa a estudar 

durante algum tempo, nomear 

um colega que juntamente com o 

professor possa actualizar o trabalho 

das aulas que o aluno tenha que 

cumprir. 
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Quadro 6P – Continuação

Razões para o 
absentismo 

Eventuais acções a adoptar em 
casa

Eventuais acções a adoptar na escola 
e na comunidade

(7) Visitas a parentes ou 

de parentes

RESPOSTAS DA ÁRVORE DE DECISÕES DE VISITAS A CASA

Sabia que o seu filho faltou à escola várias vezes a semana passada?
Resposta positiva.

Debater se a visita pode ser 

encurtada. Se os parentes estão 

de visita, debater a necessidade da 

criança assistir às aulas e se podem 

ser liberados da sua obrigação de 

estarem presentes.

(8) Trabalho em casa Perguntar à criança o que fez nos 

dias em que faltou: podem ser tarefas 

domésticas, cuidar de irmãos, cuidar 

de pessoas doentes ou idosas, 

trabalho que gera rendimentos para 

o agregado. Recordar ao pais a 

exigência de enviar as crianças para 

a escola regularmente, reduzir o 

trabalho da criança ou reorganizar 

o horário de forma a respeitar os 

momentos em que há aulas.

(9) Trabalho fora de casa Perguntar à criança o que fez nos 

dias em que faltou: recolher água, 

ir ao mercado, entrega de comida 

a membros da família, pastorícia, 

agricultura ou trabalho remunerado. 

Recordar ao pais a exigência de 

enviar as crianças para a escola 

regularmente, reduzir o trabalho da 

criança ou reorganizar o horário de 

forma a respeitar os momentos em 

que há aulas.

Acção na Comunidade: Caso seja 

um fenómeno comum na aldeia, 

deverá encontrar-se com membros 

da comunidade de forma a rever 

o calendário escolar e os períodos 

escolares.

(10) Meteorologia e 

respectivos problemas 

de acessos

Debater com pais e filhos a 

necessidade de ir à escola com 

regularidade. Debater com os PTA, 

SMC ou com o director da escola o 

que se poderá fazer quando o tempo 

é inclemente.

Acção na Comunidade: Caso existam 

grandes problemas de acesso, é 

necessário debater uma solução com 

a comunidade.

(11) Oposição dos pais/

recusa da criança.

Acções semelhantes às de (1), (2), 

(3) e (4).

(6) Festividades, 

eventos sociais

Debater com pais e criança a 

necessidade de assiduidade 

escolar e limitar os dias de 

absentismo ao mínimo.
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Figura 6Q – Formulário de Relatório de Visita a Casa

FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE VISITA A CASA

Data da visita a casa: ________________ Pessoa que faz a visita: ___________________________

Nome da criança: _______________________________ Idade: ______

Comunidade: _______________________________

Nome da escola: _______________________________

Districto: _______________________________

Objectivo da visita a casa (assinalar tudo o que for aplicável):

  A criança faltou a  ______ horas de aulas

  A criança tem problemas de comportamento

  A criança teve más notas em uma ou mais disciplinas

  Outros, especificar ______________________________

Sumário da visita (Que assuntos foram debatidos? Que assuntos foram resolvidos?):

Acções subsequentes (i.e., Que acções vão adoptar os pais? Qual vai ser o acompanhamento 

dos professores ou outros?):

Nome dos Pais/Encarregados de Educação: ____________________________________________   

Assinatura dos Pais/Encarregados de Educação: ________________________________________   

Assinatura da Pessoa que visita: _____________________________________________   

Data prevista para acompanhamento: ___________________

Pessoa responsável pelo acompanhamento: _________________

Após esta reunião, foram adoptadas as seguintes acções subsequentes (datas indicadas):
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realizavam uma das acções como a redução 

das obrigações laborais fora da escola ou 

assegurarem-se que as crianças saiam de casa 

para a escola a horas.

A informação sobre a assiduidade do diário pode 

ser comparada ao acompanhamento escolar da 

assiduidade. Isto permitiu aos pais/encarregados 

de educação e ao pessoal escolar identificar 

alunos que faltavam à escola em segredo, 

identificar as causas na origem do absentismo e 

trabalhar com o aluno para encorajar padrões de 

assiduidade.

Consegue identificar o que significam as 

diferentes ilustrações na Figura 6R? Como 

reveria o diário para ser usado no seu país? Do 

que é que gosta acerca de usar um diário para 

fortalecer a interacção entre pais/encarregados 

de educação com a escola e para aumentar 

Figura 6R – Diário de família

a consciencialização acerca do abandono 

escolar? Lembre-se que, para serem eficazes, as 

ilustrações têm que ser facilmente interpretadas.

É importante manter um histórico da 

comunicação com as famílias. O Quadro 6S é 

um exemplo dum histórico da sala de aula que 

regista a data da acção, tipo de comunicação, 

quem a fez, pontos chave do debate, que 

acções subsequentes devem ser adoptados e 

quem fica responsável pelo acompanhamento. 

O histórico deve ser revisto em cada reunião de 

gestão de caso para assegurar que as acções 

de acompanhamento foram adoptadas.

Acção 4: Gestão de Caso
A gestão de caso é um processo cooperativo 

desenvolvido na escola pelo director da escola e 
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pelos professores. Analisa, planeia, implementa, 

coordena, monitoriza e avalia as opções e 

serviços necessários para ir de encontro às 

necessidades dos alunos em risco. A equipa 

de Gestão de Caso reúne-se regularmente 

para rever os progressos e desafios dos alunos 

em risco. Caracteriza-se pela divulgação, 

comunicação e gestão de recursos. Promove 

a intervenção atempada para lidar com os 

problemas dos alunos. Para serem eficazes, os 

debates de gestão de caso devem focar-se nas 

acções que os professores podem adoptar para 

impulsionar a mudança - por si próprios na sala 

de aula, na escola com os seus colegas e em 

casa com a ajuda da família e da comunidade. 

Embora uma reunião de gestão de caso deva 

rever as comunicações com pais/encarregados 

de educação, o foco deve incidir sobre o que se 

passa na sala de aula - o processo de ensino/

aprendizagem e a interacção entre aluno e 

professor. As estratégias desenvolvidas e as 

acções propostas estão dentro do controlo dos 

professores. Por exemplo, se um aluno em risco 

tem problemas auditivos, pode ser sentado 

à frente na sala. Caso sofra bullying ou seja 

gozado no recreio, os professores podem intervir. 

A gestão de caso deve também dirigir-se à 

situação em casa. Por exemplo, conversar como 

ajudar um aluno a chegar à escola a tempo 

pode ser útil. Um brainstorming sobre maneiras 

de reduzir o volume de obrigações dos alunos 

em risco também pode ser útil. Há acções que 

podem ser identificadas e postas em prática 

para melhorar a situação dum aluno em risco.

Em contrapartida, não é construtivo usar as 

reuniões de gestão de caso para debater 

assuntos administrativos ou os fundos limitados 

que as escolas recebem ou a pobreza das 

famílias. Há condições que normalmente não 

podem ser alteradas pelo pessoal da escola e 

debatê-las não vai aprofundar o apoio ao aluno 

em risco.

Quem deve estar numa Equipa de  
Gestão de Caso?
Idealmente uma equipa de gestão de caso deve 

ter entre 3 a 5 membros. Não devem haver 

demasiadas pessoas envolvidas já que levariam 

Quadro 6S 

HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES NA SALA DE AULA

05/15/14 Maria ✓ ✓ Wendi Assiduidade -

faltas e atrasos

Telefonar 

noutro dia

Wendi

Aluno Carta 
Pais

Tele-
fone

Visita a 
casa

Professor Tema Acompa-
nhamento

Data Responsável

William e 

presidente da 

PTA

Visita a casa05/17/14 Robert ✓ ✓ William Assiduidade - 

Comportamento 

na aula

Ligar se 

atrasa ou 

perde o dia

05/12/14 Maria ✓ ✓ Wendi Melhoria

Presidente da  

PTA

Vigiar 

comporta-

mento e 

chamada

05/15/14 Robert ✓ William Levantar mais 

cedo, vigiar 

TPC, garantir 

que sai a horas 

para a escola e 

confirmar com 

professor.

✓
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mais tempo a reunir e há risco de dispersão 

duma discussão focalizada. Mas para conseguir 

que a abordagem da gestão de caso funcione, 

tem que haver mais do que um professor 

e um director juntos. O que traz diferentes 

perspectivas  e leque de experiências de trabalho 

com o aluno. Pode pedir-se a outros professores 

que se juntem ao debate, se necessário. Um 

líder da comunidade - como o presidente do 

SMC ou da PTA - pode também ser convidado 

a participar, se necessário. A caixa de texto ao 

lado dá sugestões sobre pessoas que podem 

participar me reuniões gestão de caso.  

Geralmente, o caso dum aluno em risco é 

revisto uma vez por mês a menos que haja uma 

indicação de que a situação do aluno se agravou 

(por exemplo, a morte dum membro da família, 

uma longa ausência da escola ). No entanto, 

dependendo de quantos alunos em risco existam 

numa sala de aula, pode haver necessidade de 

agendar reuniões mais frequentes para rever os 

casos de todos os alunos em situação de risco 

a cada mês. Desta forma, diferentes grupos de 

alunos em risco são discutidos ao longo do mês. 

Também permite atualizações frequentes sobre 

alunos em risco que enfrentem dificuldades 

agudas.

A decisão sobre que professores devem ser 

incluídos numa equipa de gestão de caso 

pertence à escola. As escolas devem receber 

um conjunto de critérios sobre a composição da 

equipa de gestão de caso. Se os professores 

de línguas e matemática não são membros 

efectivos da equipa, devem ser consultados 

sobre o desempenho do aluno nas suas aulas.

Porque é que os professores de línguas e de 

matemática são tão importantes? A instrução 

em línguas— sobretudo a língua em que os 

alunos são ensinados (língua de instrução ou 

LOI) e matemática - são considerados como 

conhecimento de alto nível. Isto devido à sua 

importância como estandartes dos níveis 

elevados de educação. Se os alunos forem 

fracos numa destas disciplinas ou em ambas, 

isso constitui um indicador muito significativo 

sobre se vão ou não abandonar a escola. 

O pessoal da escola pode decidir que outros 

professores devem ser consultados ou participar 

nas reuniões de gestão de caso. Na primária, 

os professores muitas vezes são professores de 

sala  e ensinam todas as disciplinas. Neste caso, 

o director e professor podem decidir convidar 

o professor do ano anterior ou do próximo ano 

para trazer uma perspectiva mais ampla ao 

debate. Os directores de escolas ou directores 

adjuntos devem mediar as reuniões de gestão 

de casos.

O que é que as Equipas debatem nas 
Reuniões de Gestão de Caso?
Acompanhar alunos em risco envolve a recolha 

contínua e regular de dados para cada aluno em 

risco. Estes dados poderão ser revistos durante 

uma reunião de gestão de caso. A reunião pode 

ser orientada pelas seguintes questões: 

• Mudou alguma coisa desde a última reunião? 

• Houve melhorias do aluno? Se não, porquê? 

• Que podemos fazer para apoiar este aluno? 

POTENCIAIS PARTICIPANTES NA 

EQUIPA DE GESTÃO DE CASO

Membros permanentes:

• Administrador da escola (p. ex.,  

director da escola, director adjunto, 

orientador, etc.) 

• Professor de Matemática

• Professor de Língua

• Professor da sala (primária) 

• Professora (mulher) 

• Professores da disciplina se houver 

exames finais e ensinarem uma dessas 

matérias 

Se necessário:

• Um membro dos PTA/SMC 

• Um representante de serviços 

complementares (p. ex., prestador de 

cuidados de saúde)
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Uma reunião eficaz de gestão de caso exige 

que os professores e outros que participem 

no debate partilhem o que sabem sobre o que 

se passa com o aluno. Os debates devem 

ser baseados em registos ou informações 

específicas conhecidas sobre o aluno, não em 

especulações ou boatos. Os debates sobre a 

gestão de caso também podem ser usados para 

identificar as informações que devem partilhadas 

com os pais / encarregados de educação.

As seguintes perguntas podem ajudar a orientar 

o debate durante a reunião de gestão de caso:

• Qual é o actual nível de desempenho escolar 

do aluno? 

• Existem disciplinas específicas, onde o aluno 

está a ter mais dificuldades? 

• Que tipos de comportamento causam os 

problemas do aluno? 

• Os comportamentos do aluno estão a 

causar problemas aos outros alunos ou ao(s) 

professor(es)?

• Quais os padrões de assiduidade do aluno? 

• Têm havido alterações recentes no 

desempenho, atitudes ou comportamento do 

aluno? 

• Que respostas têm sido tentadas com o 

aluno e tiveram algum sucesso? 

• Que outras eventuais respostas podem ser 

tentadas? 

• Que factores domésticos podem estar a 

pesar sobre o aluno e o que pode ser feito 

para mitigar esses factores? 

Orientações para o Debate Mensal de 
Gestão de Caso sobre Crianças em Risco
Deve ser usado um formato consistente para a 

realização de reuniões de gestão de caso. Note 

que estas reuniões não têm que ser demoradas. 

Pesquisas nos E.U.A. demonstram que, após 

cerca de seis minutos passados a debater um 

aluno, o debate torna-se menos produtivo e 

menos propenso a focar-se em soluções. O 

Quadro 6T fornece orientações para reuniões de 

gestão de caso mensais.

As páginas seguintes apresentam três 

instrumentos usados pelo SDPP para facilitar os 

debates e planeamento das reuniões de gestão 

de caso. 

 O Quadro 6U é um registo de acompanhamento 

de estratégias de resposta imediata na sala 

de aula. Este regista as diferentes acções 

empreendidas por cada aluno em risco numa 

sala de aula. Este é apenas um registo de que 

estratégia de resposta imediata foi usada e a 

data. Deve ser revisto em reunião de gestão de 

caso para monitorizar que comunicação existiu 

entre a escola e a família.

Em contraste, a Figura 6V é um exemplo de 

Formulário de Reunião de Gestão de Caso 

Mensal para cada aluno. É um formulário 

de recolha que documenta as ações e 

acompanhamento decididos em reunião de 

gestão de caso face ao desempenho dos 

alunos. No ensino preparatório e secundário, 

onde os alunos tendem a ter professores para 

cada disciplina, cada professor da disciplina 

forneceria informações ao director de turma, 

que preencheria o formulário. Em disciplinas 

nas quais um número significativo de alunos 

tenha problemas, o respectivo professor seria 

convidado a participar da reunião de gestão de 

caso.

A Tabela 6W, que lista as estratégias de gestão 

da sala de aula, é usada nas reuniões de 

gestão de caso. O formulário usa um formato 

semelhante ao da Tabela 6E que identifica e 

descreve o comportamento dos alunos avaliados 

como 1 (médio risco) ou 2 (alto risco). Em 

contrapartida, esta tabela apresenta estratégias 

de gestão que o professor pode usar para lidar 

com alunos desinteressados ou perturbadores. 

Os comportamentos de alunos e as estratégias 

apresentadas nesta tabela são ilustrativas. Note 

que a mesma serve como guia para auxiliar os 

professores a pensar em estratégias de gestão 

para lidar com comportamentos negativos de 

alunos. 
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Quadro 6T

COORDENAÇÃO DE REUNIÕES DE GESTÃO DE CASO

Preparação para a reunião de gestão de caso

• Reveja todos os dados pertinentes para a reunião de gestão de caso. Informações consideradas 

úteis durante a reunião podem constar da Tabela de Comportamento dos Alunos, do Formulário de 

Acompanhamento de Comportamento, da Ficha de acompanhamento de TPC, Registo de Cartas-

Formulário, Visitas a Casa e reuniões, registos de assiduidade escolar e quaisquer outros registos 

escolares que possam apoiar a discussão. 

• Os directores de turma devem conversar com os professores das disciplinas pedindo a sua opinião 

e quaisquer sugestões acerca das formas de apoio de alunos em risco. Quaisquer alterações da 

assiduidade, ao comportamento ou do trabalho na aula devem ser anotadas.

Coordenação da reunião de gestão de caso

• O director ou vice-director da escola dirige a reunião. Todos os participantes debatem cada um dos 

alunos em risco identificados no processo de atribuição de notas do aluno em risco. 

• Pedir ao director de turma para apresentar os progressos de cada aluno. Discutir cada caso. 

• Pedir informações a outros professores sobre assiduidade, comportamento e trabalho na aula de cada 

criança, bem como as ações adoptadas para ajudar a criança a ter sucesso na escola. 

• Comunicar quaisquer ações que foram adoptadas pelo director, vice-director e pela PTA em relação a 

cada criança. 

• Rever comportamentos de alunos em risco e determinar estratégias para mudanças de comportamento. 

Uso de Estratégias de Gestão de Comportamento para identificar estratégias de abordagem a 

problemas comportamentais. 

• Decidir sobre ações necessárias no mês seguinte e distribuir a responsabilidade pelas mesmas. 

• Completar o Formulário da Reunião de Gestão de Caso

Encerramento do ciclo da gestão de caso

• Notificar pais/encarregados de educação acerca de decisões ou acções que requeiram o seu apoio.

Quadro 6U 

REGISTO DE ACOMPANHAMENTO DE RESPOSTA IMEDIATA AO ALUNO

Reunião de 
gestão de caso 
sobre o aluno

Nome
do aluno

Data(s)

Carta de 
notificação 
enviada

Chamada 
telefónica 
efectuada

Visita a casa 
realizada

Reunião de 
professores 
sobre acções 
de apoio

Data(s) Data(s) Data(s) Data(s)

REGISTO DE ACOMPANHAMENTO DE RESPOSTA IMEDIATA AO ALUNO

Reunião de 
gestão de caso 
sobre o aluno

Nome
do aluno

Data(s)

Carta de
notificação 
enviada

Chamada 
telefónica 
efectuada

Visita a casa 
realizada

Reunião de 
professores 
sobre acções 
de apoio

Data(s) Data(s) Data(s) Data(s)



CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

PÁGINA 138          UNIDADE 6

Figura 6V – Gestão de caso para o registo de estratégias de melhoria de comportamento do aluno

FORMULÁRIO DE REUNIÃO MENSAL DE GESTÃO DE CASO 

Data ________________ 

Nome do Aluno _______________________________     Ano  ______

Nome do Professor da Sala ou Director de Turma  _______________________________

Outros Participantes

Nome  __________________________     Função  ______________________

Nome  __________________________     Função  ______________________

Nome  __________________________     Função  ______________________

Desempenho Escolar Desempenho 
Passado

Desempenho 
Actual

Acções Novas 
e/ou Contínuas

a adoptar

Pessoa 
Responsável 

Disciplina 1

Disciplina 2

Disciplina 3

Disciplina 4

Trabalho de Casa

Assiduidade

Comportamento (0, 1, 2)

Outro

Outro
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Quadro 6W

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SALA DE AULA

Comportamento com avaliação 1

• Não presta atenção/alienado 

• Não cumpre as tarefas 

• Não traz o manual 

• Não ouve as instruções 

• Dorme nas aulas 

• Não respeita as regras da aula (masca 

pastilhas, etc.) 

• Retira-se 

• Não interage com outros alunos 

• Linguagem corporal ou acções 

que indicam sinais de desrespeito 

ou desinteresse (relaxado no lugar, 

rabiscos em vez de fazer o trabalho da 

aula, etc.) 

Estratégias de Gestão

• Estabelecer e afixar regras da escola/aula  

e comportamentos adequados-debate 

com os alunos 

• Aproximar os alunos da mesa do 

professor 

• Aproximação à carteira do aluno: ficar ao 

lado ou atrás do aluno 

• Usar linguagem gestual (bater na 

mesa, dedo à frente da boca, etc.); 

levantar ligeiramente a voz e estabelecer 

contacto visual para comunicar que o 

comportamento do aluno é desadequado 

e tem que parar

• Dizer o nome do aluno e dizer-lhe para 

para/mudar de atitude 

• Estabelecer procedimentos claros para 

rotinas habituais (levantar a mão, levantar 

três dedos e contar até três para marcar 

que algo tem que PARAR já)  

• Louvar o comportamento adequado 

de outros alunos como modelo de 

expectativas, mas não fazer comparações 

explícitas 

Comportamento com avaliação 2

• Fala excessivamente com outros 

alunos que tentam trabalhar 

• Fala alto durante o trabalho na carteira 

• Chega atrasado 

• Atira objectos 

• Bate/intimida outros alunos 

• Refila com o professor e outros alunos 

• Insulta e goza com outros alunos 

• Usa expressões e gestos obscenos 

• Destrói/desfaz propriedade escolar 

• Responde ao professor

• Interrompe as actividades da aula 

Estratégias de Gestão

• Pedir uma reunião com o aluno, depois 

uma reunião com o aluno e o director da 

escola; finalmente, uma reunião com o 

aluno, director da escola/vice-director e 

pais/encarregados de educação 

• Isolar o aluno de outros alunos - por 

exemplo, enviar o aluno ao gabinete do 

director da escola 

• Evitar confrontar o aluno em público - 

discutir comportamento desadequado de 

forma privada 

• Colaborar na identificação das 

consequências do comportamento 

inapropriado e implementá-las 

• Dar um papel especial ou 

responsabilidades ao aluno na sala de 

aula e reforçar as suas contribuições 

positivas 
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Nesta unidade, discutimos a segunda 

componente dum EWS. As acções que o 

pessoal da escola adopta para melhorar o 

ensino e a aprendizagem na sala de aula, o 

acompanhamento e o registo do que está a 

acontecer com os alunos em risco e as formas 

de melhorar a comunicação entre as escolas e 

as famílias. Outro componente importante dum 

EWS e das estratégias de  resposta imediata é 

criar um nível elevado de consciencialização e 

responsabilidade na comunidade em geral para 

abordar o problema do abandono escolar.

Na próxima unidade, debateremos os passos 

e acções a serem adoptados para trazer as 

comunidades a bordo.

NOTAS FINAIS

1
 Por exemplo, ver: http://www.equip123.net/equip1/mesa/docs/CA_Practical_Guide_Teachers.pdf.
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CAMPEÕES DA COMUNIDADE COLMATAM  
O FOSSO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA

Quando Priyanka foi chamada a uma entrevista para o Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar 

estava nervosa, por nunca ter trabalhado em nenhuma organização. Vem também duma sociedade onde as 

mulheres que trabalham são menosprezadas. Mas Priyanka, que é aluna de Zoologia na universidade, viu 

isso como uma oportunidade entusiasmante e importante. Foi por isso a uma entrevista e aceitou o trabalho 

como campeã da comunidade em Dharmpur Dakhili.

Parte das responsabilidades de Priyanka como Campeã da Comunidade incluem a visita de casas de 

Crianças em Foco. Durante as visitas a casa, actualiza pais/encarregados de educação acerca das 

actividades em que as crianças participam e analisa os progressos das crianças. Revê igualmente o diário 

de acompanhamento dos pais, onde estes mantêm os registos de assiduidade dos seus filhos, para se 

certificar de que correspondem aos registos de assiduidade da escola. Se houver uma diferença entre 

ambos, os Campeões da Comunidade sabem que têm um problema para resolver. Esta é uma parte 

importante do sistema de resposta imediata, uma vez que, segundo a análise situacional SDPP, muitos pais 

admitiram que não tinham conhecimento dos padrões de assiduidade escolar dos seus filhos.

“A minha interação contínua com os pais ajudou-me a construir um relacionamento com eles. Durante 

essas interações com eles, aprendi a convencê-los de que as reuniões entre pais e professores e o Dia 

Aberto são boas plataformas para resolver qualquer problema que possa surgir. Eles concordaram e vieram 

ao Dia Aberto, onde viram diferentes tipos de materiais criados pelas suas crianças; viram os seus filhos a 

encenarem diálogos e acharam interessante e útil. Eu aprendi muitas coisas novas no programa e agora 

eu posso compreender-me melhor. Agora entendo o comportamento de crianças, professores e pais e o 

intercâmbio de conhecimentos ampliou a minha capacidade de compreensão.”

“Os alunos consideram-na uma amiga. Ouvem-na.” ~ Professora de Sala
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Na unidade anterior, debatemos estratégias 

de resposta imediata, que são a primeira linha 

de acções para manter os alunos em risco na 

escola. As estratégias de resposta imediata são 

uma parte fundamental da função “acompanhar 

e accionar” do EWS para chegar a alunos em 

risco no início do ano escolar. Um aspecto 

fundamental das estratégias de resposta 

imediata é reforçar a parceria entre as famílias e 

a escola. Contudo, fazer recair sobre as escolas 

e famílias toda a responsabilidade sobre a forma 

de lidar com o abandono escolar deixa de fora 

questões mais amplas, que vão para lá dos 

lares e das escolas e que resultam de coisas 

que acontecem na comunidade em geral. 

Nesta unidade, debatemos formas de construir 

parcerias mais amplas entre escolas, famílias e 

comunidades.

CONSTRUIR PARCERIAS COM AS COMUNIDADES
As comunidades beneficiam quando os alunos permanecem na escola e ficam mais 

aptos a contribuir para a produtividade económica, estabilidade, governo e bem-

estar social. Para ter sucesso, um Sistema de Alerta Rápido deve estar firmemente 

enraizado na comunidade. As escolas e os professores podem não ter tempo, 

recursos e motivação para implementar plenamente as estratégias de resposta 

imediata. Algumas estratégias podem exceder o alcance do mandato da escola e 

precisam do incentivo, da pressão dos colegas e da capacidade que os membros 

influentes da comunidade podem fornecer. Apesar de terem objectivos comuns, 

escolas e comunidade podem nem sempre trabalhar em conjunto. A Unidade 7 

centra-se no desenvolvimento de parcerias entre a escola e a comunidade para a 

implementação do EWS e na criação de equipas EWS escola-comunidade. Descreve 

os respectivos papéis e responsabilidades do pessoal escolar e dos membros da 

comunidade, a sua sobreposição e complementaridades. Esta unidade aborda 

quatro áreas de acção, orientando-o sobre como criar Comités Anti-Abandono 

Escolar e processos de trabalho com as escolas para implementar estratégias de 

resposta imediata, promover o aumento da consciencialização sobre o abandono, 

prestar serviços complementares de ajuda a alunos em risco e às famílias e participar 

duma função de responsabilização mútua para assegurar que escolas, comunidades 

e famílias estão a fazer a sua parte para manter as crianças na escola. 

Se os pais/encarregados de educação estão 

na linha da frente da manutenção de alunos na 

escola, porquê envolver as comunidades? Para 

responder a essa pergunta, há que reflectir não 

só sobre as formas como o abandono prejudica 

o bem-estar do aluno e da sua família, mas 

também como sobre afecta a comunidade. 

Quem abandona a escola ganha menos, o 

que significa que tem menos dinheiro para 

gastar; fica menos propenso a envolver-se em 

actividades cívicas ou a votar; sente-se menos 

responsável socialmente; fica mais propenso 

a apresentar um comportamento anti-social, 

agressivo e até criminoso.

Caso seja um empresário na comunidade, os 

alunos desistentes têm menos probabilidade 

de terem as qualificações que deseja para os 
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seus empregados ou terem fundos para usarem 

os seus serviços ou comprarem os seus bens. 

Caso seja um líder religioso, os desistentes são 

menos propensos a serem membros activos 

na mesquita, templo ou igreja. Caso seja 

um líder político, os desistentes são menos 

propensos a apoiarem causas para melhorarem 

a comunidade ou participarem em actividades 

cívicas que beneficiem a comunidade e a 

sociedade em geral. A conclusão é que a 

manutenção das crianças na escola beneficia 

toda a comunidade e esta pode usar a sua 

influência para atenuar o abandono. As 

comunidades podem ser uma força poderosa 

contra o abandono escolar.  

Esta unidade aborda o terceiro componente dum 

EWS: as formas de promover o envolvimento 

da comunidade na luta contra o abandono 

escolar. As equipas SDPP desenvolveram várias 

técnicas de envolvimento das comunidades no 

diálogo sobre o abandono escolar e aumento 

da participação da comunidade no EWS. Esta 

unidade partilha vários materiais/actividades para 

envolver a comunidade.

O que pode fazer-se para melhorar e aumentar 

o papel da comunidade no apoio a alunos em 

risco? Embora o envolvimento de membros 

da comunidade provavelmente varie entre 

países e mesmo comunidades, todos os 

líderes comunitários partilham características 

importantes e similares. São influentes; a sua 

opinião é geralmente respeitada e tem peso. 

Podem ter recursos discricionários que podem 

ser usados para apoiar alunos em risco. São 

normalmente pessoas com muito poder para 

decidir o que acontece nas comunidades 

- sobretudo nas pequenas. E, claramente, 

sentem que a sua comunidade é importante. 

Também é importante lembrar, no entanto, que 

a característica mais importante dum líder de 

comunidade é o compromisso e a paixão por 

uma causa. Assim, nalguns casos, as pessoas 

vão surgir inesperadamente como um recurso 

valioso de apoio a alunos em risco, porque 

acreditam na causa e querem que tenha 

sucesso.

Como Envolver as Comunidades?
Há quatro formas de envolver as comunidades e 

os seus líderes:

• Acção 1: Formar Comités Anti-Abandono                   

que apoiem esforços para manter alunos em 

risco na escola. Trabalham com o pessoal 

escolar para levar a cabo estratégias de 

resposta imediata.

• Acção 2: Actividades de defesa, 

consciencialização e divulgação, como 

reuniões com a comunidade, escola, dias 

abertos e mensagens de voz para aumentar 

a consciencialização dos pais sobre o 

abandono escolar e construir vínculos com 

a escola. 

• Acção 3: Identificar e colaborar com os 

grupos da comunidade (p. e., SMC, PTA, 

conselhos locais, NGO/CBO, comércio 

local, etc.) para prestarem serviços 

complementares a alunos em risco e 

impulsionarem o apoio a actividades que 

minimizem o abandono escolar na sua 

comunidade. 

• Acção 4: Participar em actividades que 

promovam uma cultura de responsabilização 

para a aplicação efectiva do EWS de modo 

a que o pessoal escolar, as famílias e as 

comunidades estejam todos conscientes 

dos respectivos papéis e responsabilidades. 

Em larga medida, a sustentabilidade dum EWS 

assenta na promoção de consciencialização 

da comunidade para o abandono como um 

problema e fazê-la parte dos esforços para o 

reduzir. Não é tarefa fácil; nem sempre bem 

sucedida. No debate sobre parcerias com 

as comunidades, vamos incidir bastante em 

actividades específicas e materiais de partilha 

usados nas quatro equipas nacionais SDPP. 

Sobretudo, vamos identificar e discutir as 

armadilhas a evitar.

Para começar, vamos rever o seguinte quadro 

(Quadro 7A), Papéis e Responsabilidade das 

Estratégias de Resposta Imediata. Descreve 

como a escola e a comunidade se unem para 

implementar o EWS e estratégias de resposta 

imediata. Com se pode verificar, os líderes da 

comunidade desempenham um papel desde 

o início. Embora não sejam responsáveis 

por manterem os registos da escola, podem 

estar envolvidos em revê-los para garantir um 

acompanhamento regular e correcto.
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TRABALHAR EM CONJUNTO NA ESCOLA PARA 

ACOMPANHAMENTO DOS REGISTOS DO ALUNO
O acompanhamento contínuo e a revisão dos registos do aluno estão no núcleo 

dum EWS. É este processo que desencadeia as estratégias de resposta imediata 

de apoio a alunos em risco para os manter na escola. Em Timor-Leste, um professor 

revê os registos dos seus alunos durante uma visita do pessoal de apoio do SDPP.
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O núcleo da parceria com as comunidades 

assenta num sentido partilhado de 

responsabilidade quanto ao abandono escolar 

como um problema comunitário. Não é só uma 

preocupação da família, nem que apenas afecta 

a escola e os pais. É um assunto que afecta 

toda a comunidade - e o seu futuro. Assim, 

é preciso uma comunidade para lidar com o 

abandono escolar.

À medida que se revê a tabela, deve 

notar a linha de responsabilidade que liga 

cada participante na implementação dum 

EWS. Como modificaria esta tabela para 

melhor a executar no seu país? Existem 

outros intervenientes-chave que devam ser 

envolvidos? Em caso afirmativo, quais devem 

ser os respectivos papéis?

É importante lembrar continuamente os 

envolvidos na implementação dum EWS que o 

processo de revisão e a gestão de equilíbrios 

no sistema não se referem à avaliação do 

desempenho individual ou da escola. Referem-

se à construção dum sistema melhor que 

identifica e apoia alunos em risco. E, nesse 

processo, há uma revisão em curso para 

identificar o que está a funcionar ou não, e 

o que tem de ser modificado para atingir o 

objectivo. O foco está nos alunos em risco; não 

nas pessoas que implementam e asseguram o 

EWS.

Continua na página seguinteContinua na página seguinte

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NAS ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA IMEDIATA

Quadro 7A – Papéis e responsabilidade nas estratégias de resposta imediata: Exemplo do Tajiquistão 

Tipo de 
Intervenção

Professor (Director de Turma) Professores da disciplina

Indicadores de 
acompanhamento

• Mantem registos para todos os 

alunos em risco

• Dá feedback semanal ao alunos em 

risco

• Envia cartas/postais aos pais após 

um certo número de dias

• Telefona aos pais após a falta que 

se que se seguiu ao envio da carta/

postal

• Reúne com os pais para debaterfaltas 

e outros assuntos escolares

• Traz os registos do aluno e amostras 

do seu trabalho

• Informa os pais das decisões  

das CMM

• Participa em reuniões da comunidade

• Fornece dados sobre o trabalho na 

aula ao director de turma

• Notifica o director de turma caso o 

aluno falte às aulas

• Se o aluno falta às aulas deste 

professor, o mesmo pode/deve 

participar no telefonema

• Caso exista um problema específico, 

este pode participar nas reuniões 

com os pais

• Participar na CMM, se necessário

• Participa em reuniões da comunidade

Cartas e 
telefonemas aos 
pais

Reunião Mensal 
de Gestão do 
Caso (CMM)

Visitas a casa 
com os pais

Reunião Mensal/
Trimestral da 
Comunidade

Comité Anti-
Abandono (SSC)
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Acção 1: Comités Anti Abandono 

e Apoio de Resposta Imediata
A primeira acção de implementação do EWS é 

trabalhar com os líderes da comunidade para 

formar Comités Anti-Abandono (SSC). Os SSC 

têm um papel activo na implementação das 

estratégias de resposta imediata da escola. 

Uma vez notificados das faltas dos alunos em 

risco, analisam o histórico, as decisões da 

reunião de gestão de caso e, se necessário, 

participam nessas reuniões. 

Desempenham um papel vital no apoio à 

tomada de decisões coletivas sobre o que 

pode ser feito para fornecer apoio contínuo ou 

adicional a alunos em risco e, nalguns casos, 

também às suas famílias. Devido ao papel 

central que desempenha, decidir quem deve 

estar no Comité Anti-Abandono é uma decisão 

importante.

Porquê ter um Comité Anti-Abandono?
Para as comunidades controlarem a solução 

para o abandono, estas devem estar no centro 

dos esforços para manter os alunos na escola. 

Isso significa que os líderes da comunidade 

devem ter um papel activo nas visitas a casa. 

Devem participar em debates com o pessoal 

escolar sobre quais as famílias que precisam 

de ser visitadas, o que deve ser debatido, 

quando deve ocorrer a visita e as possíveis 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NAS ESTATÉGIAS DE RESPOSTA RÁPIDA

Quadro 7A – Continuação

Tipo de 
Intervenção

Director/Administrador da 
Escola

Líder da Comunidade 
(PTA, SMC, etc.)

Indicadores de 
acompanhamento

• Rever os registos

• Assinar cartas/postais para os pais   

• Notifica o presidente da PTA do envio 

das cartas

• Revê o histórico/formulário de 

comunicação com os pais

• Participa nas visitas a casa após as 

CMM

• Dirige as CMM

• Coordena com o presidente da PTA 

a marcação e convocatória das 

reuniões com a comunidade

• Co-organiza as reuniões

• Coordena o Comité Anti-Abandono 

(SSC)

• Rever formulários de 

acompanhamento 

• Revê o histórico/formulário de de 

comunicação

• Contacta os pais (telefonema ou 

visita a casa) a respeito da visita a 

casa; pode participar na visita a casa

• Participa nas CMM se 

ecessário; Coordenar serviços 

complementares, se necessários/

disponíveis

• Mobiliza os líderes da comunidade 

para a participação no SSC

• Co-organiza as reuniões com a 

comunidade

Carta e 
telefonemas aos 
pais

Reunião Mensal 
de Gestão do 
Caso (CMM)

Visitas a casa 
com os pais

Reunião Mensal/
Trimestral da 
Comunidade

Comité Anti-
Reunião Mensal/
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opções para resolver os problemas. Este 

diálogo não só beneficia do conhecimento que 

a comunidade tem das famílias locais, mas 

ajuda a criar uma parceria com a escola, ao 

definirem em conjunto soluções para mitigar 

o abandono escolar nas suas comunidades. 

Além disso, promove a transparência e reforça a 

responsabilidade assegurando que o EWS será 

devida e continuamente implementado. Este 

intercâmbio é fundamental para o sistema de 

controlo de equilíbrios dum EWS. 

Quem deve estar num Comité  
Anti Abandono?
A decisão sobre um Comité Anti-Abandono 

começa na fase de planeamento quando uma 

escola e a comunidade decidem que querem 

apoiar um programa para enfrentar o abandono 

escolar. Este tópico pode surgir durante a visita 

ao local ou durante conversas iniciais mantidas 

numa chamada telefónica com a escola. Deve, 

sem dúvida, ser discutido durante a orientação 

escolar e da formação subsequente para um 

EWS. 

Um objectivo permanente duma equipa 

EWS da escola é aumentar o círculo de 

membros da comunidade ligados à questão 

do abandono escolar. Dado o nível de esforço 

e responsabilidades que os Comités Anti-

Abandono têm, a ampla participação de 

líderes da comunidade empenhados é muito 

importante.

Há várias coisas a considerar na formação do 

seu Comité Anti-Abandono:

• Disponibilidade: É preciso tempo para 

fazer um bom trabalho como membro dum 

Comité Anti-Abandono. Se pretende que o 

seu comité seja eficaz, deve ter membros 

suficientes dispostos a investir o tempo 

necessário para analisar as informações, 

COLABORAÇÃO ENTRE O PESSOAL ESCOLAR
e os membros da comunidade é fundamental para o sucesso. Abaixo, 

professores e membros da comunidade numa escola na Índia revêm 

folhas de acompanhamento e decidem sobre as estratégias de resposta 

imediata a adoptar para melhorar a assiduidade. 
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entrar em contacto com os pais e passar 

tempo com o pessoal escolar em reuniões 

para discutir alunos em risco e o que pode 

ser feito para apoiá-los.

• Representação: Se quiser que pais e famílias 

aceitem a liderança e o conselho dum SSC, 

estes têm que ter uma palavra a dizer sobre 

quem integra o comité. Se possível, a PTA 

ou outros grupos da comunidade devem 

nomear pessoas em quem confiam para 

integrar o respectivo SSC. 

• Alfabetização: Embora nem todos os 

membros do SSC tenham que ser 

alfabetizados, um número significativo destes 

tem que saber ler, para que possa avaliar a 

informação e os registos. 

• Compromisso: Os membros dos SSC 

devem comprometer-se e querer fazer parte 

deste movimento. Os pais que, na sua 

comunidade, já estão a desempenhar um 

papel no apoio à educação podem servir 

como modelos para outros pais. Nesta 

qualidade, trazem credibilidade e confiança 

que aperfeiçoarão o seu programa e 

incentivarão outros pais a participar. 

• Jogar em Equipa: Os membros do 

SSC devem ser capazes de resolverem 

problemas e trabalharem bem com outras 

pessoas. Se eles têm tendência para 

a atribuição de culpas e colocação de 

obstáculos, podem não ser as melhores 

pessoas para integrar um SSC. Os 

membros têm de ser capazes de fortalecer 

relacionamentos, procurar soluções 

criativas e trabalhar com os pais que, 

compreensivelmente, podem ser resistentes 

a estranhos que se envolvam nos assuntos 

da sua família. 

• Respeito: Os membros do SSC devem ter o 

respeito das famílias e pessoal escolar. 

• Capacidade de comunicação: Os 

membros do SSC têm de ser capazes 

de comunicar de forma eficaz. Um papel-

chave dos membros do SSC é a partilha 

de informações com as famílias, devendo 

portanto ser pessoas que conversam com 

facilidade. 

• Sensibilidade: Devem ser compassivos e 

reconhecer que as famílias muitas vezes 

lutam para ter os seus filhos na escola. 

A pobreza e os factos da vida por vezes 

questionam a melhor intenção dos pais. Os 

membros do SSC têm de perceber que, 

mesmo quando as famílias querem mandar 

os seus filhos para a escola, isso pode 

tornar-se num enorme sacrifício para o bem-

estar imediato da família. 

• Voluntarismo: Os membros do SSC 

provavelmente não vão ser pagos 

pela sua participação. A satisfação e o 

reconhecimento público de fazer um serviço 

importante para as crianças, para a escola e 

para a comunidade deve ser compensação 

suficiente.  

• Idade: Os membros mais velhos da 

comunidade não são os únicos que devem 

aderir ao SSC. Jovens de confiança podem 

ter uma tremenda credibilidade e energia 

no fornecimento de apoio e perspectiva 

DICA: ESCOLHER OS MELHORES 

PARA O SSC

O Comité Anti-Abandono (SSC) pode 

fazer muito para contribuir para o sucesso 

dum EWS. Especificamente, deve apoiar 

os esforços dos outros na escola para 

ajudar a evitar que os alunos abandonem a 

escola. Seleccionar as pessoas certas para 

integrarem o seu SSC é um passo crítico 

para permitir ao referido comité apoiar o 

seu programa. Para o fazer, pode começar 

por criar uma lista de pessoas da sua 

comunidade conhecidos pelos seus pares 

e reconhecidos pelas suas capacidades de 

liderança e compromisso com a educação. 

Estando na posse duma lista extensa de 

pessoas, partilhá-la com alguns colegas e 

pedir-lhes para escolherem 6 a 10 pessoas 

da lista que considerem excelentes 

membros potenciais do SSC. Garanta 

que a sua lista tem homens e mulheres e 

que representa os grupos étnicos da sua 

comunidade.
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sobre os factores que causam o abandono 

escolar e o que pode ser feito para mitigá-

lo. O abandono escolar é uma questão que 

em breve poderá afectar os seus filhos e 

por isso têm um incentivo para trabalhar na 

redução do número de alunos desistentes.  

• Competências: Os membros do SSC têm 

que reconhecer os limites de suas funções 

e responsabilidades. Não lhes compete 

castigar ou avaliar os professores ou o 

director da escola sobre o que estão a 

fazer ou não. Também não lhes compete 

envergonhar ou culpar os pais pelas faltas 

ou fraco desempenho de seus filhos. 

• Confidencialidade: Os membros do SSC 

vão saber informações privadas de alunos 

com dificuldades. Os membros do SSC 

devem ser confiáveis. A situação dos alunos 

em risco e das suas famílias não deve 

ser agravada por membros do SSC que 

não conseguem manter esta informação 

confidencial.  

Apesar do SSC ser formado ao nível da escola, 

esta vai beneficiar de sua orientação. Uma 

boa maneira de criar um SSC é organizar uma 

reunião da comunidade. Em parceria com o 

diretor da escola, o presidente da PTA e/ou o 

presidente do SMC, deve explicar que estão a 

iniciar uma iniciativa para enfrentar o abandono 

escolar. Caso a PTA ou o SMC não existam 

ou não estejam a funcionar bem, escolha 

outro grupo da comunidade local forte, como 

uma comissão de educação local, comité 

governativo local, grupos femininos ou grupos 

de agricultores para trabalharem consigo.

Criar a SSC deve integrar os seus esforços 

de iniciar o processo de criação dum EWS 

para que os pais dos alunos compreendam 

a sua finalidade dentro do contexto do EWS. 

É importante explicar qual o papel dos SSC 

e a quantidade de tempo que vai exigir. Peça 

às famílias para identificarem uma ou duas 

pessoas (dependendo do tamanho do seu SSC) 

para as representarem no comité. Nalgumas 

comunidades, pode ser melhor realizar uma 

votação secreta para os representantes dos pais 

no SSC. No entanto, em muitas comunidades, 

especialmente nas mais pequenas, as 

indicações do público devem ser suficientes. O 

pessoal escolar também deve ter a oportunidade 

de nomear um representante da comunidade. 

Não deve ser outro professor ou outra pessoa 

que trabalhe na escola.

Os Membros do SSC só devem ser convidados 

a estar no comité por períodos de tempo 

específicos. No estabelecimento da composição 

inicial do SSC, metade dos membros devem 

prever ficar mais dum ano ou período lectivo, 

como na Figura 7B abaixo, enquanto a outra 

metade fica dois anos ou períodos lectivos. 

Desta forma, o SSC obterá continuamente novos 

membros para o comité, mas também haverá 

continuidade. Isto significa que as actividades 

começam com um comité constituído que vai 

continuar, uma vez que existem pessoas que 

trazem memória institucional e que podem servir 

de mentores e formadores de novos membros. 

O pessoal escolar e os comités escolares 

existentes (por exemplo, a PTA e/ou o SMC) 

devem dar aos membros do SSC um estatuto 

Figura 7B – Ciclos dos Comités Anti-Abandono 

SSC 1.º Período

Alguns membros 
passam para o 
2º Período SSC 

*

SSC 2.º Período

Alguns membros 
passam para o 
3º Período SSC. 

*

SSC 3.º Período

Alguns membros 
passam para o 
4º Período SSC  

*
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elevado. Os termos de serviço devem decididos 

a nível escolar, já que a disponibilidade de 

voluntários competentes para o SSC pode 

variar drasticamente entre comunidades. Mas 

deve haver alguma rotação para manter o 

equilíbrio e o entusiasmo e trazer novas vozes e 

ideias para o comité.

O director da escola, os presidentes dos PTA 

e SMC também podem visitar os líderes da 

comunidade e solicitar a sua participação no 

SSC. Pessoas que dão bons membros do SSC 

são, por exemplo: 

• Líderes religiosos; 

• Representantes de CBOs ou NGOs; 

• Profissionais de saúde; 

• Empreendedores; e 

• Representantes do governo local. 

A caixa de texto supra ilustra a forma como as 

parcerias entre as escolas e as comunidades 

foram forjadas em Timor-Leste e no Tajiquistão

O que fazem os Comités Anti-Abandono?
Embora a composição dos comités possa 

variar entre comunidades, os seus papéis e 

responsabilidades serão bastante semelhantes. 

Estar num SSC exige bastante tempo. É 

comum, com o tempo, os membros dum 

comité sentirem-se sobrecarregados e até 

reticentes a cumprirem os deveres de membro 

do SSC. Assim, é fundamental que percebam 

completamente o que é esperado deles e por 

que é que isso é tão importante.

Revisitemos as responsabilidades chave dos 

Comités Anti-Abandono. Em geral, os membros 

dos Comités Anti-Abandono pertencem à 

equipa de EWS da escola e devem participar 

na formação inicial. Se não o forem e não 

tiverem participado nessa formação, aqueles 

que participaram devem dar formação 

prática incluindo “formação no terreno” ou 

acompanharem aqueles que participaram antes 

COMITÉS ANTI-ABANDONO EM TIMOR-LESTE E NO TAJIQUISTÃO

Em Timor-Leste, um Grupo de Trabalho Anti-Abandono trabalhou com cada escola para ajudar 

na realização de visitas a casa, entrega de postais e organização de actividades de mobilização da 

comunidade (reuniões comunitárias ou dias abertos). O grupo de trabalho foi, inicialmente, composto 

por membros nomeados pela comunidade, incluindo membros da PTA ou do Conselho Parental 

(quando existia), membros da comunidade interessados na educação e os líderes da aldeia.

A participação no grupo de trabalho evoluiu ao longo do tempo e, no final, voluntários ou pais/

encarregados de educação especialmente interessados tornaram-se membros ativos. O tamanho 

dos grupos variou de comunidade para comunidade, variando de 10 a 15 membros. O tamanho do 

grupo de trabalho dependia de factores como o tamanho da escola, a capacidade dos membros para 

viajarem até às escolas e às casas dos alunos e actividades sazonais concorrentes. Membros do grupo 

de trabalho e voluntários visitaram a escola duas vezes por semana para verificarem postais que tinham 

que ser entregues e visitas a casa que tinham que ser feitas.

No Tajiquistão, o SSC incluía um vasto leque de membros da comunidade, incluindo civis e funcionários 

do governo. Dependendo do tamanho e da estrutura da comunidade, vários actores diferentes 

foram abordados para participarem nas actividades do EWS. A liderança local foi altamente valorizada 

e os pessoal escolar aproximou-se dos líderes ou líderes-adjuntos da comunidade. Além disso, os 

membros da PTA, líderes religiosos, os médicos locais, os chefes de comités de mulheres e a polícia 

ou os empresários locais também foram abordados sobre o apoio ao programa de abandono escolar. 

Os membros da comunidade apoiaram o programa de várias maneiras. A primeira foi para ajudar a 

divulgar as mensagens “Fica na Escola” em reuniões locais relevantes. Os membros da comunidade 

também fizeram visitas a casa e organizaram recursos financeiros ou materiais como livros e material 

escolar, para ajudarem alunos em risco.
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de se envolverem em actividades por conta 

própria. No entanto, mesmo com formação 

e compromisso, o comportamento não vai 

mudar rapidamente. Como a caixa de texto 

infra ilustra, fomentamos o “incentivo” de novas 

ideias, mas a “dissuasão” pela maneira como 

sempre agimos - normalmente hábitos - puxa-

nos de volta para velhas formas de fazer as 

coisas.

Rever os registos de acompanhamento do 
aluno. Dado que um EWS depende largamente 

da transparência que leva à responsabilização, 

o primeiro e principal papel dos membros dum 

SSC é estar ciente do que se passa com os 

alunos em risco. Uma decisão que deve ser 

tomada desde logo, na implementação dum 

EWS é até que ponto a informação confidencial 

sobre os alunos em risco é partilhada com 

os membros do SSC. Ninguém deve ser um 

membro permanente, se não for confiável 

e prudente. No seu papel de revisor, deve 

entender porque é que os dados do aluno 

são recolhidos e o que isso significa. Eles não 

precisam de ter um entendimento aprofundado, 

mas o suficiente para compreenderem a relação 

entre esta informação e o risco de abandono 

escolar.

Revisão do histórico de comunicações.  Mais 

uma vez, uma parte fundamental do mecanismo 

de transparência e responsabilização é a revisão 

do que se passa com o EWS. É fácil que 

algumas coisas sejam ignoradas. Os membros 

do SSC podem ajudar a assegurar que as 

coisas seguem o seu curso e trabalhar com o 

pessoal escolar para desenvolver um processo 

simplificado. Um exemplo seria a realização de 

reuniões bimensais para rever conjuntamente 

elementos como resultados das reuniões de 

gestão de caso. É importante que todos os 

envolvidos na implementação do EWS vejam as 

ligações entre as diversas actividades.

O EFEITO INCENTIVO-DISSUASÃO:  DAR TEMPO À MUDANÇA

Mesmo quando membros do Comité Anti-Abandono estão totalmente comprometidos com o 

EWS, é preciso tempo para mudar comportamentos.

Durante uma visita a Timor-Leste, ouvimos esta história sobre um presidente da PTA, que era 

membro do Comité Anti-Abandono. Partilhou enfaticamente a sua convicção de que o EWS fez 

uma diferença significativa na sua aldeia. Agitou animadamente o postal que ia entregar a uma 

família cuja filha faltou demasiado à escola. Enquanto caminhava por uma colina íngreme, enfatizou 

a importância do seu papel em fazer da comunidade um lugar melhor porque todas as crianças na 

aldeia iriam ter uma boa educação.

Quando chegou à casa da família, ele pegou no cartão com a mão direita e colocou-o ele próprio 

na mão esquerda do pai da menina! Apesar do seu conhecimento de como é importante a 

assiduidade diária e do seu papel como membro do SSC, a sua própria filha faltou muito à escola. 

Os velhos hábitos são difíceis de mudar. A respectiva mulher estava na porta a acenar com a cabeça 

e a concordar enquanto ele falava com ela acerca das ausências à escola da filha e do que tinha de 

ser feito para melhorar a situação.

Este pai acreditava no programa. Ele queria que funcionasse. Cumpria entusiasticamente as suas 

responsabilidades como membro do Comité Anti-Abandono. O “incentivo” para manter todos os 

alunos na escola era forte. Mas a “dissuasão” de comportamentos e hábitos antigos era igualmente 

forte. Ao longo do tempo, com o apoio em curso a esta comunidade e aos pais, os hábitos vão 

mudar. Mas deve ser dado tempo ao tempo para fazer a mudança acontecer.
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Comunicar com os pais. Os professores 

precisam de apoio no contacto com os pais, 

seja através de telefonemas ou pessoalmente. 

O número de alunos em risco, o tempo e os 

requisitos de viagem podem ultrapassar o que 

os professores podem fazer por conta própria. 

Os membros do SSC podem assumir parte do 

encargo através da realização de visitas a casa 

com ou sem o professor. A participação do 

SSC em visitas a casa pode também torná-las 

mais amigáveis, já que são pares do agregado 

familiar. Dado que as equipas do SDPP 

descobriram que geralmente os pais recebem 

entusiasticamente os membros do SSC durante 

as visitas a casa, ir em grupos pequenos 

garante a segurança dos visitantes.

Participar em Reuniões de Gestão de 
Caso. Geralmente, as reuniões de gestão 

de caso ocorrem na escola. Concentram-se 

em actividades de ensino e aprendizagem 

e provavelmente não envolverão líderes da 

comunidade. Mas há vezes — como quando o 

comportamento dum aluno é muito perturbador 

ou até perigoso, se os pais não estão a 

cooperar ou se houver problemas que vão para 

lá do que os pais podem fazer (pobreza extrema 

ou problemas de saúde) - isso exige o apoio da 

comunidade.  Nestes casos, os membros do 

SSC que representam a comunidade podem 

ser convidados a participarem no debate sobre 

a forma de apoio aos alunos em risco e às suas 

famílias.

Defender, informar e educar. Trabalhar com as 

famílias dos alunos em risco não é suficiente. A 

divulgação deve ir além disso. Há várias razões 

para isso. Uma delas é que nenhuma família 

está imune ao risco de abandono. Até mesmo 

as famílias mais educadas ou abastadas e as 

crianças privilegiadas podem estar em risco. 

Outra razão é que para quebrar o ciclo vicioso 

do abandono, a comunidade em geral tem que 

ser envolvida. Todos têm uma participação no 

que acontece e devem divulgar o que tem que 

ser feito. Os SSC podem ajudar a organizar 

e participar em vários eventos escolares e da 

comunidade, onde as informações sobre o 

abandono podem ser partilhadas. Os SSC em 

Timor-Leste, por exemplo, usaram os métodos 

“regresso à escola” e “último dia de escola” 

para divulgar a prevenção do abandono escolar.

Veja a caixa de texto supra para outros exemplo 

de coisas que um Comité Anti-Abandono pode 

fazer para apoiar alunos em risco. 

O QUE É QUE O MEU COMITÉ ANTI-ABANDONO PODE FAZER?

• Acompanhar uma primeira carta ou uma visita a casa dum pai com uma segunda visita para ver 

como é que o aluno está a progredir. 

• Conversar com o pai dum aluno ausente quando o encontrar na comunidade. 

• Acompanhar as crianças que estão “a baldar-se” de volta à escola. 

• Acompanhar cada reunião da comunidade, conversando com os pais de crianças em elevado 

risco de abandono escolar para aferir o que acharam da reunião e se vão esforçar-se mais para 

manter os seus filhos na escola. 

• Incentivar empresários locais a denunciar o absentismo à escola. Por exemplo, no Camboja, os 

alunos faltavam para jogar videojogos e computador em cibercafés locais. 

• Formar unidades de patrulha que vigiam os lugares favoritos de brincadeira, como o campo de 

futebol para verificar os alunos que estão a faltar e acompanhá-los à escola. 
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Desafios em trabalhar com Comités  
Anti Abandono
Os membros da comunidade têm tempo 

limitado. Para além das suas obrigações 

laborais e familiares, muitas vezes os mais 

adequados para entrarem num SSC já são os 

que participam noutros comités de aldeia e 

estão assoberbados de trabalho. É mais fácil 

estar num SSC? Não! Exige uma quantidade 

considerável de tempo e empenho. Nem todos 

os membros vão fazer a sua parte. Nem todos 

os membros do SSC vão ser eficazes. Os 

SSC precisam de liderança forte, bem como 

de monitorização contínua e encorajamento. 

Dependendo do contexto, a supervisão pode 

ser feita pelo director da escola ou mandatário, 

por um professor nomeado ou por um cluster - 

ou por pessoal a nível distrital.

Algumas das questões relacionadas com 

os SSC surgidas durante o programa SDPP 

incluem o seguinte:

1. Pode ser difícil encontrar pessoas com 
as capacidades e personalidade para serem 
membros efectivos dum SSC. A alfabetização 

é um problema nalgumas comunidades. Alguns 

membros podem não ter as capacidades 

necessárias, como ser analfabeto, o que 

pode limitar a sua actuação. No entanto, 

juntar membros analfabetos com outros no 

comité que sejam letrados pode resolver esse 

problema. Além disso, nem todas as tarefas 

exigem alfabetização. Mesmo que não consigam 

ler todos os registos, sabem quando as coisas 

estão em branco e deviam ter sido preenchidas, 

quando as reuniões não se realizam e deviam 

ter sido realizadas, etc. Preparar estruturas para 

aproveitar o seu conjunto de capacidades é um 

esforço que vale a pena e que vai compensar 

tremendamente no futuro. Lembre-se, as 

capacidades que eles trazem são importantes. 

Altere a sua responsabilidade para desenvolver 

os seus pontos fortes.

2. Não existem grupos locais para trabalhar 
ou os que há não são funcionais. Mesmo 

quando uma escola tem PTA ou SMC, não 

significa necessariamente que eles sejam 

eficazes ou mesmo funcionais. Pode ter que 

olhar para outros grupos comunitários ou criar 

um SSC de pessoas interessadas. Pode ser 

necessário formar os membros do SSC com 

pouca ou nenhuma experiência de trabalho 

em grupos comunitários. Enviar membros para 

visitar uma escola em que as coisas estão a 

correr bem - para os observar a realizar uma 

reunião ou proceder a visitas a casa, etc.- pode 

ser muito útil e inspirador. Organizar visitas de 

intercâmbio escolar e pedir a um membro do 

comité de outra escola para vir e falar com o 

seu comité também pode ser útil. Coordenar 

com outras escolas e ver se pode ser formado 

A pesquisa qualitativa SDPP destacou 

o papel que os directores das escolas 

desempenharam no desenvolvimento 

do interesse da comunidade ao serem 

membros ativos de SSC. A pesquisa 

também constatou que os líderes 

comunitários e os pais assumiram 

um papel mais activo à medida que 

entenderam melhor a importância do 

abandono escolar nas suas comunidades 

e viram o impacto positivo que o EWS 

teve nos seus filhos.
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algum tipo de comunidade de prática ou 

um mecanismo de intercâmbio ad hoc, para 

fornecer incentivo e apoio. 

3. Encontrar pessoas com tempo 
suficiente para realizar os deveres do 
SSC pode ser um problema.  Toda a 

gente tem ocupações - pessoal escolar 

e membros da comunidade. Por causa 

das suas responsabilidades escolares, os 

professores muitas vezes só são capazes de 

se envolverem nalgumas das actividades de 

resposta imediata depois do horário escolar. 

Muitos membros da comunidade também têm 

várias responsabilidades. Gerem negócios, 

trabalham em jardins ou têm responsabilidades 

domésticas. Por isso, é importante manter as 

reuniões curtas e focadas. Defina um limite de 

tempo e cumpra-o. Faça rotação de quem vem 

a diferentes reuniões e trimestralmente faça 

reuniões de “verificação” a que todos vão para 

ficarem actualizados. Delegar tarefas diferentes 

a pessoas diferentes, para ninguém ter muito a 

fazer. 

4. Cumprir os deveres do SSC não é fácil. A 

caixa de texto infra destaca o quão difícil pode 

ser participar num SSC. Embora os membros 

do comité trabalhem em nome da escola para 

o bem-estar dos alunos em risco, tal nem 

sempre é percebido dessa forma. A situação 

pode agravar-  -se se os pais sentirem que os 

professores não cumprem os seus deveres. 

É nesta fase que o sistema de equilíbrios 

deve operar. Quando os membros do SSC se 

apercebem que os pais estão desiludidos com 

as faltas dos professores (reais ou aparentes), 

os membros do SSC devem partilhar essas 

informações com o director da escola para que 

possam ser tomadas medidas. Os membros do 

SSC também podem organizar reuniões entre 

os pais desiludidos e funcionários da escola 

para que as aparências possam ser corrigidas 

ou tomadas atitudes. Este tipo de diálogo e de 

resposta deve integrar os esforços de divulgação 

e consciencialização.  

5. Perda de interesse dos membros do SSC.  
As exigências podem tornar-se demasiado 

pesadas ou as recompensas intrínsecas muito 

pequenas para alguns membros manterem um 

alto nível de energia e interesse em levar a cabo 

as tarefas do SSC. Isso é previsível e, nalguns 

casos, pode não haver nada a fazer para motivar 

e encorajar as pessoas a continuarem envolvidas 

mas há coisas que podem ser feitas para manter 

o interesse.

As seguintes sugestões podem ajudá-lo a 

manter o interesse e a motivação dos membros 

do seu Comité Anti-Abandono.

• Reconhecer o seu sucesso. Celebre o bom 

trabalho feito. Certifique-se que há cerimónias 

de reconhecimento trimestrais e anuais em 

A experiência dum membro do SSC 

participante num SSC em Timor-Leste 

ressalta como pode ser difícil ser 

membro.

“Para entregar o Cartão de Aviso muitas 

vezes leva-se o dia todo. As casas dos 

alunos estão longe da escola, nada 

perto. Eles estão todos espalhados por 

diferentes aldeias. Custa bastante tempo 

e esforço para entregar as cartas e só 

somos dois preparados para fazê-lo.”
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LIÇÕES APRENDIDAS COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NO 

TAJIQUISTÃO

1. O envolvimento da PTA faz toda a diferença. A equipa SDPP encontrou comportamentos 

positivos mais fortes nos alunos quando as PTA estavam envolvidas. Em escolas sujeitas ao 

SDPP, as PTA atenuavam o absentismo, providenciando fundos para compra de roupas 

escolares, sapatos ou mantimentos para alunos em risco de famílias pobres, doando lenha ou 

estrume seco para aquecer as salas de aula e fazendo visitas a casa para convencer os pais a 

mandarem os seus filhos para a escola regularmente. 

2. Quando os Mullahs falam as comunidades ouvem. Em workshops para pais e membros 

da comunidade, os membros da equipa SDPP observaram que, quando os mullahs se 

pronunciaram a favor da continuação das crianças no ensino, os membros da comunidade 

ouviam-nos. Em vários casos, os mullahs acompanhavam membros do SSC e directores de 

turma em visitas a casa, incentivando os pais a mandarem os filhos à escola. 

3. A Polícia Comunitária é uma força benévola, mas poderosa. A equipa do SDPP recuperou a 

função de “vigilante das faltas” desses policias “juvenis” nalgumas comunidades. Os agentes 

da polícia participaram nalguns workshops da PTA / Comunidade; notou-se como as suas 

antigas funções se articulavam e complementavam o EWS. Nas escolas onde a polícia se 

envolveu, o poder da comunidade foi reforçado em chegar aos pais e ajudá-los. 
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que o trabalho deles é reconhecido e pode 

expressar o seu apreço pelo serviço prestado. 

• Ofereça-lhes oportunidades para partilharem 

com os outros o que estão a aprender e 

fazer. Organizar reuniões anuais de reflexão 

na sua escola e com outros SSC. Este tipo 

de partilha não é só uma oportunidade de 

formação, é uma forma de ressaltar o valor e 

a importância do que eles estão fazer.

• Dê-lhes um pequeno presente para 

reconhecer o seu serviço. Se houver fundos, 

dar a cada membro uma T-shirt, uma sacola 

ou um boné que diga “Eu sou um membro do 

Comité Anti Abandono Escolar”. 

• Compensá-los pelas despesas, como minutos 

de telemóvel ou custos de transporte. O SMC 

pode ser persuadido a dar um subsídio para 

cobrir despesas próprias do SSC. 

• Dar um pequeno salário a um membro 

destacado para coordenar, supervisionar e até 

recrutar membros. 

• Recrutar novos membros anualmente. 

Não conte com que os membros 

participem indefinidamente. Planeie sempre 

substituições. 

• Finalmente, se realmente quiserem desistir, 

agradeça-lhes pelo serviço e despeça-se. 

Encontre alguém que traga vida nova ao 

grupo.

Acção 2: Defesa, 

Consciencialização e Divulgação
Quaisquer esforços para manter todos os alunos 

na escola dependem de actividades fortes de 

defesa, consciencialização e divulgação. Apesar 

do abandono escolar sempre ter existido, 

muitas comunidades sabem muito pouco 

sobre o que é, o impacto que tem sobre as 

suas vidas, tanto a curto e longo prazo e o que 

podem fazer a esse respeito. Um dos aspectos 

mais importantes da parceria entre escolas e 

comunidades é a divulgação a mais pessoas 

da comunidade pela comunidade. Além do 

seu apoio no contacto com famílias específicas 

(ver caixa de texto à esquerda), os líderes da 

comunidade são fundamentais nos esforços 

para educar a comunidade em geral sobre o que 

é o abandono escolar, o impacto que tem sobre 

a pessoa, família e a sua comunidade e o que 

pode ser feito quanto ao abandono escolar.

Há muitas maneiras criativas para aumentar 

a consciencialização sobre o abandono 

escolar. Algumas mais tecnológicas que 

outras. Todas se enquadram em torno dos 

factores contextuais específicos que causam o 

abandono escolar no país e nas comunidades.

Exemplos de actividades, técnicas e 

ferramentas que os países SDPP usaram nos 

respectivos programas:

• Reuniões de comunidade e dias abertos 

• Jogo de tabuleiro “Anti-Abandono Escolar” 

• Brochuras para pais 

• Mensagens de voz para telemóveis 

• Posters 

Cada uma destas actividades de divulgação 

é descrita abaixo. Tenha em mente que são 

ilustrativas. Cada equipa EWS da escola deve 

explorar actividades que pode fazer e manter. 

Quando reflectir sobre o que a sua equipa EWS 

pode fazer, seja criativo.

Reuniões de Comunidade e Dias Abertos
Tanto o Comité Anti-Abandono como os PTA/ 

SMC podem acolher e organizar reuniões da 

comunidade e dias abertos anualmente de 

visita à escola para falar com a comunidade 

sobre a importância da educação e das 

crianças continuarem na escola. As reuniões 

podem ser informativas, mas também de 

entretenimento, com jogos, dramatizações, 

encenações, demonstrações e actuações dos 

alunos. Não têm que se limitar aos pais dos 

alunos na escola, mas ser abertas a membros 

da comunidade interessados, para aumentar a 

consciencialização. As reuniões não precisam 

de ser formais. No Camboja, os grupos da 

comunidade SDPP - munidos de cartazes e 

materiais - mantiveram debates improvisados 

e oportunos durante os dias de mercado, no 

pagode, etc., etc.

A Ferramenta de Planeamento de Reuniões 

e Consciencialização (Quadro 7C) pode guiar 

os esforços de divulgação na comunidade. 

Mentalize-se que o objectivo a longo prazo 
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Continua

Quadro 7C

Continua

Q

FERRAMENTA DE ACTIVIDADES DE PLANEAMENTO DE REUNIÕES E 
CONSCIENCIALIZAÇÃO

1.  QUEM participa? Quem convidar?  
Qual o seu papel nas reuniões?: 

• Fazer uma lista de quem deve participar. 

• Devem ser convidadas autoridades locais? 

Se sim, para que efeitos? Discursam ou 

apresentam informação? (Por exemplo: Um 

representante do centro de saúde local pode 

fazer uma apresentação sobre saúde infantil.) 

• Que papel desempenha o director da escola 

nestas reuniões? 

• Quem mais poderia contribuir? 

2. COMO convidar as pessoas?

• Qual é o melhor método para convidar as 

pessoas para as reuniões (telefone, visita, 

cartaz, etc.)? 

• De quem é a responsabilidade de convidar 

cada pessoa? 

• Quem mais poderia contribuir? 

3. PORQUÊ - Qual o objectivo das reuniões?

• Ordem de trabalhos da reunião - que temas 

serão discutidos nesta reunião? Escolha um 

tema principal para cada reunião. (Pense 

que especialistas deste tema poderiam ser 

convidados). O objectivo de cada reunião deve 

ser claro. Isso inclui não só as informações 

a debater, mas também o que se espera 

alcançar. Posters temáticos sobre vários temas 

relacionados com a educação poderiam ser 

um item útil em torno do qual estruturar cada 

reunião. 

• Quem preside à reunião? Quem lidera o debate? 

• Quem modera e garante que os membros 

da comunidade são capazes de participar 

plenamente e expressar suas ideias? 

• Quem toma notas das reuniões? 

1.a Reunião    2.a Reunião 3.a Reunião
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FERRAMENTA DE ACTIVIDADES DE PLANEAMENTO DE REUNIÕES E 
CONSCIENCIALIZAÇÃO

Quadro 7C – Continuação

4. ONDE se realizam as reuniões?

• Escolha um edifício da comunidade onde 

as reuniões podem decorrer. É facilmente 

acessível a todos os membros da comunidade? 

Assegurar que a escolha do local não exclui 

quaisquer membros de participar. 

• Quem vai marcar a reunião? Quanta 

antecedência é precisa para reservar o local da 

reunião? 

• Se a escola não estiver disponível, há um custo 

para o uso de outros espaços? 

5. QUANDO - que datas para as reuniões?

• Qual a periodicidade das reuniões? 

• Quanto tempo durarão? A que horas vão 

começar para garantir que pais e outros 

membros da comunidade podem participar? 

• Quando é mais provável haver disponibilidade? 

Certifique-se que não marca reuniões em 

feriados ou noutros eventos importantes na 

comunidade quando os membros não podem 

participar. 

• Com quanta antecedência é preciso convidar 

os líderes da comunidade para garantir que 

eles podem participar? 

6. QUE materiais são necessários na reunião?

• Posters, jogos, trabalhos dos alunos, 

materiais da sala de aula, etc. 

1.a Reunião 2.a Reunião 3.a Reunião 
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é que a comunidade se aproprie deste 

componente. Mas, no início, o pessoal escolar 

tem que dar-lhes orientação e sugestões sobre 

o que podem fazer e fornecer ferramentas 

que possam usar. Também é importante que 

os líderes comunitários tenham uma visão 

claramente definida e um conceito global de 

seus objectivos e das etapas a alcançar para os 

seus objectivos. O papel positivo dos directores 

da escola em catalisar a comunidade para se 

envolverem mais nos países SDPP é destacado 

na caixa de texto.

Os dias abertos da escola podem ser 

realizados trimestral ou semestralmente. Há 

duas razões principais para um dia aberto: 

a primeira é aumentar o envolvimento de 

pais / encarregados de educação e da 

comunidade com a escola e torná-los cientes 

das actividades escolares. A segunda é dar 

uma oportunidade aos alunos de destacarem 

o trabalho que fizeram durante o trimestre/

semestre ou “mostrar” o que estão a aprender 

ou os seus talentos especiais, através de peças, 

dramatizações e canções. Isto também dá uma 

oportunidade de reconhecer o trabalho árduo e 

o progresso dos alunos, das suas famílias, do 

pessoal escolar e dos líderes da comunidade.

Os dias abertos incluem uma série de 

actividades:

• Apresentação de projectos: Coisas que os 

alunos fizeram no semestre e que podem 

ser exibidas nas paredes. 

• Debate de posters: Podem formar-se grupos 

para participar na discussão em torno dum 

cartaz temático para consciencializar e 

trazer mudanças positivas à comunidade, 

• Debates de gestão de caso: Os dias abertos 

oferecem a oportunidade de  professores 

marcarem reuniões individuais com pais de 

alunos em risco para debater progressos do 

aluno e decidir futuras acções. 

• Os alunos podem exprimir-se através de 

peças, cantar e dançar para o público. 

Os dias abertos devem ser abertos à 

comunidade. Lembre-se que todos contam; 

ninguém deve ser excluído. Os alunos em risco 

muitas vezes vêm de grupos e famílias que são 

os mais vulneráveis e podem ser marginalizados 

devido à posição social, pobreza, casta, etnia 

/ raça, língua, religião, HIV / SIDA e outros 

factores. Estes eventos são para seu benefício 

e apoio; alunos e famílias devem sentir-se à 

vontade e bem-vindos. A sensibilidade e a 

inclusão devem ser princípios chave em todas 

as escolas e comunidades do EWS.

Jogo de Tabuleiro Anti-Abandono Escolar
Uma maneira divertida de aumentar a 

consciencialização é o jogo de tabuleiro Anti-

Abandono Escolar (Figura 7D), desenvolvido 

pela equipa SDPP na Índia. Foi usado durante 

as visitas a casa, nas reuniões da comunidade 

e em dias abertos tanto por alunos como por 

adultos, que envolve 2-4 pessoas com muitos 

a assistirem. O jogo leva os jogadores numa 

espécie de “Jogo da Glória”1 a um dia em 

que têm que permanecer na escola e evitar 

o abandono escolar. Ao longo do caminho, 

os jogadores encontram quadrados com o 

ícone dum altifalante. Quando chegam a um 

altifalante, o jogador escolhe uma carta com 

um cenário relativo à importância da escola ou 

a um desafio para permanecer na escola. Os 

jogadores debatem este cenário e, em seguida, 

andam o número de quadrados para trás ou 

para a frente, conforme indicado no cartão. O 

primeiro jogador a atingir a escola é o vencedor.

Olhe para a frente e verso das duas cartas do 

jogo (Figure 7E).

• Que lhe parece que estão a comunicar aos 

jogadores? 

• Qual a eficácia que acha que este jogo tem 

para trabalhar com os pais / encarregados 

de educação que não são capazes de ler? 

• Quais os cartas de jogo que pode usar no 

seu país, se desenvolver um jogo como 

parte do seu programa para aumentar a 

consciencialização sobre a importância de 

continuar na escola? 

• Que eficácia acha que um jogo de tabuleiro 

teria na consciencialização e abordagem do 

abandono escolar? 

Como pode ver, a primeira carta diz ao jogador 

para recuar duas casas. A segunda carta diz ao 

jogador para avançar três casas.

Pense em três cenários a usar num jogo de 

tabuleiro projectado por si. Acha que pôr os 
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Figura 7E – Carta de jogo “Anti-Abandono Escolar”

Figura 7D – Jogo de tabuleiro “Anti-Abandono Escolar”
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Figura 7F – Pais a jogarem o Jogo Anti-Abandono Escolar num dia aberto na Índia.Í

Figura 7E – Carta de jogo “Anti-Abandono Escolar” (continuação)
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pais a jogar um jogo com os seus filhos é uma 

boa maneira de aumentar a consciencialização 

sobre o abandono escolar no seu país?

Brochuras para Pais 
Cada país SDPP preparou brochuras para os 

pais com dicas sobre como apoiar os filhos 

na escola, que vão desde ter certeza que são 

assíduos e à verificação de que têm feito os 

trabalhos de casa até servirem o pequeno-

almoço antes da escola. Os materiais foram 

adaptados aos níveis de alfabetização dos pais. 

Por exemplo, no Tajiquistão, onde as famílias 

têm níveis relativamente altos de alfabetização, 

foram usados texto e ilustrações em partes 

iguais. Em Timor-Leste, onde muitos pais são 

analfabetos, os materiais utilizaram ilustrações 

fáceis de seguir.

Foram usadas durante visitas a casa, em 

reuniões da PTA e serviram de base a debates 

em eventos de divulgação e dias abertos. 

As brochuras não foram distribuídas sem 

integrarem um debate para garantir que todos 

os pais - independentemente do grau de 

alfabetização - podiam participar e beneficiar.

A brochura seguinte para pais do SDPP no 

Camboja (ver Figura 7G) centra-se na obrigação 

dos pais mandarem os filhos para a escola 

ao abrigo da Lei de Educação do Camboja. 

Fornece também dicas para os pais apoiarem 

a escolarização dos seus filhos, mantendo-os 

na escola. Alguns dos posters SDPP Anti-

Abandono (debatidos abaixo) foram incluídos na 

brochura para ilustrar por que devem incentivar 

os filhos a permanecerem na escola.

A Figura 7H da página seguinte é do Tajiquistão. 

A brochura de 8 páginas aborda vários tópicos: 

• Porque é que as crianças abandonam a 

escola? 

• Porque é que o abandono escolar é um 

problema? 

• O que se pode fazer? 

• O que podem os pais fazer em casa? 

• Com podem pais e filhos trabalhar em 

conjunto? 

• Como podem os pais envolverem-se na 

escola dos filhos? 

Figura 7G – Brochura para pais no Camboja
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Figura 7I – Pulseiras “Anti-Abandono Escolar” Timor-Lesteg

Incentivo Inicial 3 meses assíduo 6 meses assíduo

sempre à escola.
Sou forte. Vou  

    que dão no duro
Sucesso para alunos 

    educação

SDPP  ponte para a 

Figura 7H – Brochura para pais no Tajiquistão

• Como foi o teu dia na escola?

• Que novidades houve?

• O que te despertou o interesse?

• Tiveste dificuldades?

• Tens trabalhos de casa?

• Como te posso ajudar?

Mostre interesse ao falar sobre a escola 

todos os dias com a criança:

Excerto da Brochura para Pais Tajiquistão
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Timor-Leste ofereceu pulseiras elásticas aos 

alunos como forma de “defender e divulgar” 

a importância de frequentar regularmente 

a escola (ver Figura 7I). Os alunos foram 

premiados com pulseiras quando atingiram um 

valor de referência definido para a frequência 

escolar. As pulseiras eram altamente apreciadas 

e tornaram-se um símbolo do compromisso do 

aluno e da família com a escola e do sucesso 

na realização do objectivo.

Mensagens de Voz
A disseminação da rede móvel está a 

aumentar em todo o mundo. No distrito rural 

de Samastipur, Estado de Bihar, na Índia, os 

indicadores revelam que cerca de 75% das 

famílias têm pelo menos um telemóvel. Com 

base nisso, a equipa SDPP testou o uso de 

telemóveis como parte das actividades de 

divulgação do EWS para entrar em contacto 

e partilhar informações com os pais. Dado 

o baixo nível de alfabetização dos pais, 

as mensagens de voz foram utilizadas em 

alternativa às de texto.  

Um a três minutos de mensagens de voz 

pré-gravadas foram enviados três vezes por 

semana aos pais de alunos matriculados no 

5.º Ano em análise. Os pais podiam ouvir 

a mensagem quando fosse conveniente. A 

mensagem teve diferentes formatos: informativo 

(eventos da escola e dicas sobre apoio ao 

aluno), campanhas de consciencialização 

(sobre a importância da educação) e 

“entretenimento informativo” (histórias em 

série ou vinhetas sobre a vida dum conjunto 

de personagens numa aldeia que lida com 

abandono escolar. Ver a caixa de texto da 

página seguinte - “Mensagem de voz SDPP na 

Índia”). As mensagens abordavam questões 

de assiduidade, comportamento e/ou 

desempenho.

Figura 7J – Dados sobre o primeiro ano de mensagens de voz SDPP na Índia.g p g
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• Em 5.456 pais, 80.6% têm telefones. 

• Destes, 56.3% dos pais receberam a mensagem de voz. 

• 43.7% de pais não receberam a mensagem de voz porque: 

- mudaram de número; 

- os telefones não tinham bateria devido à falta de electricidade; 

- ninguém atendeu a chamada. 
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Cenário: Ganesi, no caminho para casa, pára na mercearia de Madho. A mulher de Madho’s, 

Sunnari, e o filho, Mangru, estão a trabalhar.

Narrador: 

“Bom dia, o meu nome é Tio Gajodhar. Na mensagem anterior, ouviu como Ramesar Sir disse 

a Ganesi que os pais devem criar um ambiente propício para as crianças em casa para 

incentivá-las a estudar. Ganesi começou a fazer isso, mas o seu vizinho Madho fez o seu 

próprio filho trabalhar na sua loja em vez de o enviar para a escola. Então, um dia, Ganesi 

decide passar pela loja. Vamos ouvir o que acontece…”

Ganesi: 

“O quê Mangru? Estás a tomar conta da loja ... Onde está o teu pai, Madho?”

Sunnari: 

“O pai do Mandru não se sente bem. Por isso, o Mangru está a tomar conta da loja.”

Ganesi: 

“Isso não é correcto da parte do Madho! Neste momento, o Mandru deveria estar a estudar e 

vocês fazem-no tomar conta da loja!” 

Narrador: 

“Pense para si mesmo; qual a atitude correcta a tomar?” 

Sunnari: 

“É bom estudar… mas, se a loja estiver fechada, de que vivemos?” 

Ganesi: 

“Muito bem, mas lembre-se também: ao manter o Mangru fora da escola não estão a ajudá-

lo a longo prazo. Até o Madho melhorar, vocês devem organizar-se de maneira a que a 

escolaridade do Mangru não seja afectada. Assim, a partir de amanhã, mande o Mangru à 

escola.”

Sunnari: 

“Tem razão no que diz; a partir de amanhã vamos tentar mandá-lo à escola.” 

Ganesi: 

“Não chega “tentar” ... a partir de amanhã, devem mesmo mandá-lo à escola e devem 

certificar-se que o deixam mesmo na escola, caso contrário as crianças, em vez de irem para a 

escola, fogem para outros lugares.” 

Sunnari: 

“Isso é assim? Então eu vou garantir que ele vai para a escola amanhã.” 

Narrador: 

“Não faça as crianças trabalhar, deixe-as explorar o seu potencial.” 

MENSAGEM DE VOZ SDPP DA ÍNDIA
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Tinham o objectivo de aumentar a 

consciencialização dos pais/encarregados 

de educação e aumentar o seu interesse e 

participação em actividades relativas à escola.

No desenvolvimento de mensagens de voz, é 

precisa a contribuição das partes interessadas 

locais - professores, pais, alunos e membros 

da comunidade - para garantir que têm como 

alvo questões comuns ao contexto local, 

tais como os factores de risco ou práticas 

quotidianas que podem levar ao abandono do 

aluno. Curiosamente, os SDPP descobriram 

que, embora as histórias de “entretenimento 

informativo” fossem apreciados pelas famílias, 

as mensagens mais populares eram as 

gravadas pelo director da escola local, a 

anunciar eventos escolares como convites para 

dias abertos ou dando outras informações.

As mensagens de voz podem ser eficazes, 

mas devem ser tidas em conta as seguintes 

considerações ao planear este tipo de acção. 

• Custo. Incluindo a criação do sistema, as 

transmissões e preparação /gravação das 

mensagens. Nalguns casos, os prestadores 

de serviço móvel podem estar dispostos a 

apoiar um programa de abandono escolar 

com distribuição gratuita ou minutos como 

programa de responsabilidade social. 

• Cobertura. Confirme as estatísticas sobre 

a cobertura móvel nas áreas antes de 

instituir um sistema de mensagens. A 

estatística oficial pode não se aplicar à sua 

área geográfica em particular. Os SDPP 

descobriram que, enquanto que a cobertura 

móvel, no geral, é alta no Camboja, não o 

era nas províncias onde o programa estava 

em funcionamento. 

• Coordenação/gestão. O sistema de 

mensagens não é algo que se faça ao nível 

de escola. Precisa dum projeto coordenador 

para gerir e supervisionar a nível nacional, 

regional ou distrital. 

• Assumir. Saiba de antemão que é 

improvável que 100% das mensagens sejam 

recebidas e ouvidas por todos os agregados 

familiares da sua lista de envios. Um grande 

desafio enfrentado pela SDPP num meio 

avançado a nível de comunicações como 

a Índia foi manter-se atualizado com as 

constantes mudanças de números dos pais 

à procura de tarifas mais baixas com as 

operadoras concorrentes. Isto foi agravado 

pelo uso de telemóveis descartáveis.

Posters
Os posters podem ser uma ferramenta de 

comunicação poderosa para actividades 

comunitárias. Podem fornecer informações 

sobre problemas de abandono e inspirar alunos, 

professores, funcionários da escola, pais/ 

encarregados de educação e outros membros 

da comunidade importantes para trabalharem 

em conjunto na prevenção do abandono. 

Também ajudam a estrutura e servem de 

suporte aos SSC, PTA e dinamizadores da 

escola.

Cada um dos quatro países SDPP criou uma 

série de posters - um para cada trimestre do 

ano lectivo. Alguns cartazes usavam provérbios 

conhecidos para reforçar a importância 

da escolaridade. Outros destacavam leis 

governamentais, como as leis de educação 

para todos e da escolaridade obrigatória. 

Outros focavam-se ainda em factores-chave 

que contribuíam para o abandono escolar 

e o que poderia ser feito sobretudo pelas 

famílias para o impedir. Todos os cartazes eram 

duráveis, visualmente atraentes e usados de 

várias maneiras.

Os posters devem ser coloridos e visualmente 

atraentes. Lembre-se, parte do seu público-

alvo pode não saber ler, por isso assegurar 

que a mensagem é facilmente compreendida 

por pessoas que têm pouca ou nenhuma 

alfabetização é importante. Os apresentadores 

dos cartazes devem ser incentivados a 

apontar para as ilustrações. O apresentador 

pode perguntar a pessoas no público o que 

é que acham que o cartaz “diz.” Embora as 

instruções estejam incluídas nos cartazes, as 

situações específicas de cada comunidade 

serão diferentes e o conteúdo do poster pode 

ter que ser modificado. Por exemplo, nalgumas 

comunidades, as crianças têm obrigações 

laborais fora de casa, enquanto noutras isso 

não é um problema. 
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Os posters devem incluir instruções de uso - 

temas de debate para uso nas reuniões com 

a comunidade e com os alunos nas escolas. 

Em alguns países, vinham as instruções em 

separado com os posters. Houve uma opção 

de torná-los com dupla face para assegurar que 

as instruções estavam no verso da imagem. 

A equipa SDPP no Tajiquistão desenvolveu 

tópicos de debate para usar com diferentes 

públicos. Os posters foram pendurados em 

lugares de destaque nas escolas e levados para 

reuniões da PTA e outras reuniões comunitárias 

como introdução do debate. Pendurar cartazes 

em locais visíveis na comunidade, como 

gabinetes públicos, estações de correios e lojas 

também reforça a importância de todos os que 

trabalham em conjunto para manter as crianças 

na escola.

As páginas seguintes incluem alguns exemplos 

de posters dos quatro países SDPP. Enquanto 

analisa os posters exibidos, pergunte a si 

mesmo o seguinte:

• O que está a ser “comunicado” nas 

ilustrações? 

• Se uma pessoa não souber ler, estas 

ilustrações ainda assim passam a 

mensagem? 

• As famílias e membros da comunidade 

com alfabetização limitada podem ser um 

problema no seu país? 

• Se houver várias línguas usadas nas 

comunidades em que está a trabalhar, o 

que pode ser feito para garantir que todos 

podem ter um papel activo apesar das 

diferenças de idioma? 

Lembre-se que a língua tem um papel 

fundamental na identidade e pode dividir a 

comunidade, limitando o impacto da sua EWS 

se houver alguém cuja participação é limitada 

por questões linguísticas.

 

Acção 3: Prestação de Serviços 

Complementares pela 

Comunidade
Outra acção importante da comunidade é a 

construção duma rede de líderes comunitários 

e organizações dispostos a prestarem serviços 

complementares a alunos em risco. Serviços 

que vão para lá das estratégias de resposta 

imediata EWS e que, muitas vezes, não são 

oferecidos pela escola. Há situações que 

pedem apoio externo - mais recursos do que 

as famílias pobres ou mesmo as escolas têm 

1. Exibir os posters numa localização proeminente - no gabinete da escola, salas de aula ou de 

reuniões da comunidade - e mudar o poster mensal ou trimestralmente. 

2. Distribuir posters às partes interessadas na comunidade: professores, grupos de crianças, PTA/

SMC, escritórios do governo local, NGOs ou outros grupos comunitários. Os posters podem ser 

analisados na abertura do novo ano escolar, podem ser úteis aos professores na sala de aula e 

nos escritórios da PTA ou ao governo em reuniões para exibição ou debate. 

3. A equipa do EWS na escola deve rever o novo poster mensalmente, observando as 

sugestões para o uso do mesmo. Discutir o novo tema em reuniões de equipa, apresentá-lo em 

reuniões de grupo da comunidade, incluí-lo em reuniões escolares ou usá-lo de outras formas 

para incentivar os alunos a permanecerem na escola.

4. Os alunos podem ser convidados a criarem os seus próprios posters para apresentar nos dias 

abertos à escola ou noutras reuniões de grupo de comunidade. 

DICAS SOBRE COMO USAR ESTES POSTERS 
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Figura 7K – Lei da Educação. Tajiquistão

Tópicos de debate para alunos, pais e membros da comunidade

• Que acções pode o governo da República do Tajiquistão adoptar para assegurar uma boa educação 

às crianças do país? 

• De que forma o trabalho fora da escola pode criar uma barreira para que os alunos completem a sua 

educação? 

• O que é que os pais podem fazer para cumprir a sua responsabilidade de educarem os seus filhos? 

• Conhece famílias em que as crianças trabalham em vez de irem à escola? Quais são os benefícios ou 

consequências que enfrentam? 

• Em sua opinião porque é que o Governo do Tajiquistão aprovou essas leis? Quais são as sanções para 

o não cumprimento da lei? 

Factos úteis para debate 

• O governo do Tajiquistão assinou as Convenções para os Direitos da Criança, garantindo a todas as 

crianças o acesso à educação. 

• O artigo 4.º da Lei da Educação do Tajiquistão prevê que a educação seja obrigatória para todas as 

crianças com idades entre os 7 e os 15 anos e entre o 1.º a 9.º anos de escolaridade. 

• O RT 67 e o artigo 174.º do Código do Trabalho do Tajiquistão preveem que as crianças menores de 

15 anos não devem trabalhar. 

• O artigo 26.º da Lei da Educação do Tajiquistão prevê que as crianças não devem ser retiradas às 

escolas para participar em actividades agrícolas. 

• A Lei da República do Tajiquistão sobre a “Responsabilidade educativa dos pais na educação dos 

seus filhos”, prevê que os pais são obrigados a permitir que os seus filhos tenham acesso à educação. 
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Figura 7L – A Educação custa dinheiro: a ignorância Custa Mais. Tajiquistão

Tópicos de debate para alunos, pais e membros da comunidade

• Compare a imagem superior com a inferior. Que imagem escolheria para si ou para os seus filhos? 

• Quais são os benefícios de longo prazo da educação? 

• Quais são os custos da ignorância ou falta de educação? 

• Do que têm de prescindir as famílias para mandarem os seus filhos à escola? 

• Que tipo de problemas sociais ou económicos podem ser resolvidos através duma boa educação? 

• Pode uma sociedade ser saudável e uma economia forte sem o estabelecimento dum sistema de 

educação forte? 

• Quais são os benefícios de continuar a estudar após o 9.º ano de escolaridade? 

• De que forma completar os estudos afecta rapazes e raparigas de forma diferente? Ou não? 



CONSTRUIR PARCERIAS COM AS COMUNIDADES          PÁGINA 171

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

Figura 7M – Juntos Podemos Acabar com o Abandono Escolar. Tajiquistão

Tópicos de debate para alunos, pais e membros da comunidade

• Esta ilustração mostra um professor, um líder religioso, os pais e um polícia, todos empenhados em 

que as crianças da sua comunidade recebam uma boa educação. Quem são os adultos interessados 

na nossa comunidade? Quais são as suas funções e responsabilidades? 

• Se não der uma boa educação ao seu filho/a agora e mais tarde ele/ela perguntar porque não o fez, 

como vai responder-lhe? 

• O que pode fazer para apoiar melhor a educação do seu filho/a e impedir que ele/ela abandone a 

escola? 

• No caso de ter dificuldades em proporcionar uma boa educação ao seu filho/a ou ele/a sinta 

dificuldades na escola, a quem na comunidade pode pedir ajuda? 

• Que podem os membros da comunidade fazer para apoiar a educação de todas as crianças e  

afastá-las do abandono escolar? 

• Pergunta diariamente ao seu filho/a se fez os trabalhos de casa? Será que tem dificuldades na escola? 

Será que não descobriu nada de novo hoje? 

• Que passos podem os pais podem dar para garantirem que as crianças têm tempo para estudar e 

fazerem os trabalhos de casa? 

Tópicos de debate para alunos 

• Esta ilustração mostra um professor, um líder religioso, os pais e um policia, todos empenhados em 

que as crianças da sua comunidade recebam uma boa educação. Quem são os adultos interessados 

na nossa comunidade? Quais são as suas funções e responsabilidades para com a escola e as 

crianças? 

• Que tipo de apoio necessitas dos teus pais ou de outros adultos importantes na tua vida para 

completar os estudos? Como podes lutar por esse apoio? 

• Se estás com algum tipo de dificuldades na escola por qualquer motivo, quem são os adultos a quem 

podes pedir ajuda? 

• Debates com os teus pais o teu diário da aula, cartões de aviso e quaisquer outros avisos de escola? 
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Figura 7N – O Conhecimento é um Cofre de Prata. Camboja

Este poster do Camboja retrata a relação entre educação e riqueza. As seguintes 

questões podem ser usadas para estimular uma discussão acerca desta relação:

• Porque é que acha que este poster compara o conhecimento e a quantidade de 

“prata” (ou dinheiro) que uma pessoa tem? 

• Como é que o abandono escolar afecta os conhecimentos de alguém? Como afecta a 

riqueza de alguém? 



CONSTRUIR PARCERIAS COM AS COMUNIDADES          PÁGINA 173

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

Figura 7O – Poster da Índia

Este poster da Índia aborda a responsabilidade mútua de pais e professores na educação 

dos alunos com destaque para mensagens diferentes:

• os pais precisam de garantir que as crianças vão à escola; 

• pais e professores devem interagir regularmente acerca do progresso da criança; 

• os professores devem dar tempo de qualidade aos alunos na escola; e 

• os pais precisam de criar um ambiente de apoio em casa para incentivar a 

aprendizagem entre os alunos. 
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Figura 7P – Poster da Índia

Um segundo poster da Índia apresenta dois cenários para o futuro: uma criança educada e 

outra sem educação. A criança educada é um membro activo e respeitado da comunidade 

que tem um bom emprego e ajuda as outras crianças a completarem os estudos. A criança 

sem educação arrepende-se de não ter conseguido levar a escola a sério. Não tem um 

emprego estável, é incapaz de procurar ajuda uma vez que não lê suficientemente bem para 

entender e preencher os formulários. Infelizmente, a história repete-se, porque os seus filhos 

também estão prestes a abandonarem a escola.



CONSTRUIR PARCERIAS COM AS COMUNIDADES          PÁGINA 175

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

Figura 7Q – Calendário e agenda na Índia

Calendário Anual

Agenda

Esta agenda de parede inclui  

12 mensagens de prevenção do 

abandono, uma por mês.

Excerto da Agenda
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- para alunos em risco. Os exemplos incluem 

os alunos cujas famílias são muito pobres ou 

que têm problemas de saúde ou deficiências 

que tornam a sua participação contínua 

e forte desempenho na escola altamente 

problemáticos. Os apoios que necessitam 

podem ser de carácter financeiro (alimentação, 

vestuário, despesas escolares, etc.), médico 

(cuidados, medicamentos, óculos, etc.) ou 

psicossocial (aconselhamento). Nas caixas 

de texto infra, pode ler mais sobre formas de 

identificar alunos carenciados e de prestar 

serviços complementares.2

Não sendo os serviços em si necessariamente 

ideias novas, a sua prestação por parte 

da comunidade pode ser um conceito 

relativamente novo em muitos países em 

desenvolvimento, mas construído sobre uma 

base forte. Em várias comunidades, muitas 

vezes há um forte sentido do papel da família 

alargada para apoio mútuo em tempos de 

necessidade e partilha de solidariedade 

em tempos de abundância. O conceito de 

serviços prestados pela comunidade somente 

exponencia o conceito de “ família alargada”: 

para a comunidade alargada. O que inclui vários 

COMO PODEM AS COMUNIDADES CONTRIBUIR?

1. Preparar um directório de serviços disponíveis; se não puderem ser obtidos, gratuitamente, 

podem ser negociados preços reduzidos para alunos em risco. 

2. Pedir a líderes empresariais que se voluntariem na escola ao nível do desenvolvimento de 

capacidades para alunos em risco ou participação em programas de tutoria. 

3. Solicitar recursos para fornecer as coisas que os alunos em risco precisam como óculos, 

bicicletas, alimentação e material escolar. 

4. Aconselhamento de líderes religiosos a alunos em risco e respectivas famílias que lutam contra 

o abuso, drogas, doença ou a morte de membro da família. 

5. Dar apoio especial, sobretudo recursos, a famílias carentes. Pode ser especialmente importante 

nos períodos crise familiar - doença grave ou morte - dum membro da família, período de 

pobreza extrema ou outros períodos de crise. 

6. Identificar substitutos que assumam deveres e tarefas que muitas vezes recaem sobre a 

criança, como cuidar de irmãos mais novos ou familiares doentes. 

QUE CRIANÇAS EM RISCO PRECISAM DE APOIO? 

Todos os alunos em risco se debatem com questões que afectam o seu percurso escolar, mas 

algumas crianças precisam de mais ajuda do que outras.

Embora limitada, a pesquisa existente aponta o comportamento do aluno como o melhor 

indicador para um processo de seleção (Herzog, Davis e Legters). Quando alguma coisa não 

está bem, o aluno em risco frequentemente evidencia isso no seu comportamento. O abuso 

emocional, fome temporária ou a longo prazo, graves problemas médicos, cargas de trabalho 

abusivas, acontecimentos destrutivos na vida - todos têm sinais de alerta que se manifestam no 

comportamento dos alunos.
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• Convide profissionais dos serviços de justiça 

criminal como a polícia local para assumirem 

uma função nos esforços de combate ao 

abandono escolar.

• Peça a líderes empresariais que enviem aos 

SSC avisos de absentismo escolar. 

• Lembre-se, é muito importante reconhecer 

a contribuição daqueles que fornecem 

serviços. 

Acção 4: Responsabilização
Ao longo das três anteriores acções, a 

mensagem principal era de que o abandono 

escolar é um problema da comunidade e todos 

devem estar envolvidos na sua atenuação. No 

entanto, a quarta acção é a consciencialização 

de que a prevenção do abandono escolar 

depende da partilha de informação aberta 

e transparente entre os líderes escolares e 

comunitários envolvidos no EWS. A revisão dos 

registos escolares, históricos de comunicação 

com os pais, a participação em reuniões de 

gestão de caso e visitas aos pais baseiam-

se na ideia de que a partilha de informação e 

grupos de gestão, organizações, associações 

cívicas e religiosas, empresas e prestadores de 

serviços que constituem a comunidade.

Em algumas comunidades, a ideia de oferecer 

ajuda a alunos em risco pode parecer 

estranha para empresas e prestadores de 

serviços da comunidade. Mas, tal como 

as famílias beneficiam da divulgação e da 

consciencialização -  também beneficiam 

potenciais membros da comunidade que têm 

recursos para apoiarem alunos em risco e 

suas famílias. É importante lembrá-los sobre 

o impacto que o abandono escolar pode ter 

na comunidade: os desistentes têm menos 

recursos; têm capacidades limitadas para 

oferecer aos empregadores; muitas vezes 

envolvem-se em actividades anti-sociais que 

podem prejudicar as empresas e a sociedade 

civil. É importante ajudar os líderes empresariais 

a compreenderem que podem desempenhar 

um papel extremamente importante na melhoria 

da sua comunidade e dos seus próprios 

negócios.

Abaixo algumas sugestões de como aproveitar 

o apoio de organizações e empresas locais para 

o fornecimento de serviços complementares.

• Realize um levantamento para ver o que é 

que as empresas e prestadores de serviços 

sabem sobre o abandono escolar e em que 

medida estariam dispostos a ajudar. 

• Convide as empresas e prestadores de 

serviços para eventos da escola. É uma 

maneira eficaz de envolver aqueles que 

possam estar distantes da realidade do 

abandono escolar a terem noção de como o 

abandono afecta a todos – até os educados 

e sucedidos. 

• Convocar trimestralmente mesas redondas 

em que os fornecedores potenciais são 

convidados a discutir o que pode ser 

feito para resolver o abandono escolar. Á 

medida que cresce a consciencialização 

da importância de seu trabalho, haverá um 

maior desejo de se envolverem. 

• Pergunte aos meios de comunicação locais 

para abordarem esta questão em público. 

• Peça a líderes religiosos locais para 

mencionarem a necessidade nas suas 

reuniões habituais. 

ASSUMIR RESPONSABILIDADES: 

AS COMUNIDADE APOIAM 

ALUNOS EM RISCO NO 

CAMBOJA  E NA ÍNDIA

No Camboja, os líderes dos SSC pediram 

o apoio da comunidade para comprarem 

uma bicicleta a uma jovem que vivia 

a uma longa distância da escola para 

que pudesse ir para a escola a tempo e 

cumprir os deveres de trabalho após a 

escola. Noutra comunidade, os líderes 

dos SSC obtiveram o apoio do conselho 

do governo local para a família dum aluno 

que precisava de assistência financeira 

imediata.

Na Índia, os líderes comunitários 

conseguiram serviços de saúde para um 

aluno com problemas médicos graves.
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NOTAS FINAIS

1 O clássico jogo de tabuleiro “Jogo da Glória” (Chutes and Ladders) foi publicado por Milton Bradley em 1943.  

Este jogo de tabuleiro para crianças é baseado no antigo jogo de Snakes and Ladders (“Cobras e Escadas”),  

que provavelmente remonta à Índia no século 2 A.C.

2
 Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A Practitioners Guide for Implementing an Earning Warning System.” 

Northwest Education. Página 3

a responsabilidade é tanto um direito como 

uma obrigação. As escolas têm que trabalhar 

com as comunidades; as comunidades têm 

que trabalhar com as escolas; e ambos têm 

que trabalhar com as famílias. É importante 

reiterar que o abandono escolar não pode ser 

resolvido sem a “Trindade” - Escolas, famílias 

e comunidades. Um fio condutor de todas as 

ações comunitárias é o foco na transparência e 

responsabilização. 

Porque um EWS é uma abordagem 

transparente e participativa para solucionar 

um problema em toda a comunidade, 

quanto mais frequente e mais amplamente a 

comunidade estiver envolvida no processo, 

maior a responsabilização e a probabilidade 

de sucesso. Um registo preciso e regular do 

que todos estão a fazer (escolas, famílias e 

comunidades) e a revisão periódica desses 

registos e acções faz parte desse sistema de 

equilíbrios. Em suma, quantas mais pessoas 

numa comunidade forem “donas” do EWS, 

entenderem como funciona e acreditarem que 

vai fazer a diferença, maior será a probabilidade 

de que o faça!

Nesta unidade, temos explorado como 

envolver as comunidades nos esforços de 

abordagem ao abandono escolar. Abordámos 

as principais funções e responsabilidades 

que a comunidade tem no apoio a escolas e 

famílias para manter alunos em risco na escola. 

Contudo, nenhum deles pode desempenhar 

as suas tarefas para alcançar este objectivo 

se não receberem formação adequada. Na 

Unidade 8 discutiremos os preparativos e 

materiais necessários para formar o pessoal da 

escola e os líderes da comunidade para operar 

e implementar um EWS. Damos exemplos de 

programas de formação nos quatro países 

SDPP.

S – Tem objectivos específicos (specific)? (O que alcançarão? Quem os vai cumprir?)

M – Esses objectivos são mensuráveis? (Como informar a equipa que foram atingidos?)

A – Os objectivos são atingíveis?

R – Os objectivos são relevantes face às expectativas?

T – Os objectivos têm um horizonte temporal? (Quão regularmente vai esta tarefa ser cumprida? 

Quando será cumprido este objectivo?)

SER SMART NA RESPONSABILIZAÇÃO

Figura 7R –  Ser SMART na Responsabilização
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A PTA LIDERA NA CONSCIENCIALIZAÇÃO 
DA PREVENÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR

Mon Chuon, 58 anos, soldado 

aposentado, é activo na prevenção do 

abandono escolar na sua comunidade. É 

um dos três membros da Associação de 

Pais e Professores da Escola Secundária 

de Phkoam (PTA) que participaram 

em formações sobre a intervenção do 

Sistema de Alerta Rápido. A Escola 

Secundária Phkoam está localizado 

na província de Banteay Meanchey, no 

noroeste do Camboja.

A formação abordou o processo de 

visitas a casa para falar com os pais 

cujos filhos faltam à escola, a realização 

de reuniões com a comunidade para 

aumentar a consciencialização sobre a 

importância da educação e do impacto 

do abandono escolar, e como mobilizar recursos comunitários existentes para ajudar as crianças a ficarem 

na escola. As formações EWS deixaram a PTA de Phkoam ciente dos seus papéis e responsabilidades 

na melhoria da qualidade da educação no Camboja, em particular da sua participação na prevenção do 

abandono escolar.

Os Membros da PTA de Phkoam visitam as casas de alunos em risco depois de receberem informações 

sobre estes na sua comunidade escolar. Também coordenam reuniões comunitárias três ou mais vezes 

por ano para aumentarem a consciencialização sobre a questão do abandono escolar e para encontrarem 

soluções. Mon Chuon, Presidente da PTA de Phkoam testemunha: “O EWS tem-me alertado para a 

necessidade de prestar apoio aos alunos em risco da minha comunidade. Nas minhas visitas às casas dos 

alunos em risco, incentivava sempre os pais a acompanharem o estudo dos seus filhos e darem tempo 

suficiente aos seus filhos para estudarem em casa.”

O pessoal escolar louva a PTA pelo seu trabalho para evitar que os alunos abandonem a escola. Quando 

há reuniões na escola ou na comunidade, Chuon é a pessoa chave para convidar os pais da comunidade a 

participarem. “O Chuon tem facilidade em encontrar-se com os pais, porque tem um bom relacionamento 

com todos na comunidade”, diz Cheam Chorn, Director-adjunto de Phkoam.

Chuon fez pelo menos 30 visitas a casas de alunos em risco para incentivar o seu regresso à escola. A 

PTA congratula-se com o sucesso dele na redução do abandono escolar na sua comunidade. Chuon 

usa o seu importante papel na comunidade para dar o exemplo e mostrar a todos que os conhecimentos 

que as crianças ganham ao concluírem o ensino podem resolver todo o tipo de problemas. O sonho dele 

é que todas as crianças da sua comunidade tenham as mesmas oportunidades de concluir o ensino 

para ganharem os conhecimentos necessários para se ajudarem a si mesmas, às suas famílias, às suas 

comunidades e à sociedade.
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Como parte de sua preparação para aprender 

sobre o abandono escolar, terá feito contactos 

preliminares com escolas e, possivelmente, 

reuniu com alguns dos líderes comunitários que 

irão implementar o EWS. Nas conversas iniciais, 

ter-lhes-á dado uma perspectiva geral do que 

é um EWS e descrito o nível de esforço que 

seria necessário para implementar um EWS nas 

suas escolas. Nessa fase, não sabia ainda o 

conteúdo exacto do seu EWS, especificamente 

os indicadores e estratégias de resposta 

imediata. Deu às escolas uma breve perspectiva 

geral e debateu com elas a necessidade de 

criar uma equipa EWS na escola e de identificar 

pessoas na comunidade que servissem de 

parceiros na implementação dos seus EWS 

(Unidade 4).

PREPARAR ESCOLAS E COMUNIDADES PARA 
IMPLEMENTAR UM EWS
Embora o Sistema de Alerta Rápido se baseie em tarefas que devem ser praticadas 

de forma rotineira por professores e escolas, este fornece um novo modelo para 

o sucesso - usando dados para rastrear e agir no apoio a alunos muitas vezes 

esquecidos ou negligenciados. As escolas precisam de saber o que é um EWS, 

como seguir o processo e os procedimentos EWS, e como implementá-lo. As 

comunidades também precisam de perceber porque é que um EWS é importante, 

como funciona, o que podem fazer e como fazê-lo. A Unidade 8 debruça-se sobre o 

processo de preparação das Escolas e da Comunidade na implementação dum EWS. 

Explica quem deve ser formado ao nível da escola-comunidade. Suscita questões 

e dá sugestões sobre como criar e estruturar o seu programa de formação EWS, 

aborda o tempo, horário, local, e quem deve desenvolver conteúdos e treinar as 

equipas EWS da escola. Debate o que deve ir para o programa de formação e como 

formar os seus formadores EWS. Termina com orientações sobre como implementar 

efectivamente a formação EWS para as equipas EWS da escola-comunidade, 

incluindo a definição da agenda e dos métodos recomendados para a formação de 

adultos.

 Neste momento já selecionou os indicadores 

para acompanhar e supervisionar os alunos nas 

suas escolas que estão em risco de abandono 

(Unidade 5). Desenvolveu um conjunto 

completo de estratégias de resposta imediata 

de apoio na aula, em casa e na comunidade 

(Unidade 6). Também ajudou a criar o Comité 

Anti-Abandono (Unidade 7), pronto a ajudar as 

escolas a implementar estratégias de resposta 

imediata, a aumentar a consciencialização 

sobre o abandono escolar, a fornecer 

múltiplos serviços de ajuda a alunos em risco 

e famílias e a desempenhar uma função de 

responsabilização para exigir a intervenção das 

autoridades no ataque ao abandono.

Para começar a implementar um EWS há que 

formar as equipas EWS nas escolas. Com base 

nos debates anteriores, os líderes escolares e 
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comunitários virão à formação entusiasmados 

por participarem desta aventura e por 

começarem a usar um EWS nas suas escolas e 

comunidades.

VISÃO GERAL DUMA 

FORMAÇÃO EWS
Nesta unidade, abordamos duas tarefas 

importantes. A primeira é formar os formadores 

EWS. A segunda consiste nos treinadores EWS 

formarem as equipas EWS da escola.

A maioria dos elementos do programa de 

formação EWS são os mesmos em ambos os 

grupos. Ambos, formadores e equipas EWS da 

escola, devem compreender o seu propósito, 

como funciona e como implementá-lo.

Além de saberem sobre como criar e usar um 

EWS, os formadores devem também dominar 

o uso de estratégias de formação eficazes para 

adultos e sobre como dar feedback construtivo 

às equipas EWS da escola. As equipas EWS 

da escola devem dominar os processos, 

procedimentos e técnicas de operação e 

implementação do EWS, incluindo a forma 

de identificar alunos em risco, como executar 

estratégias de resposta imediata e como fazer 

parcerias com as comunidades.

A formação EWS deve ser participativa e 

interactiva. A maioria das actividades de 

formação deve implicar o trabalho em conjunto 

das equipas EWS da escola. As equipas devem 

também trabalhar com dados da escola e 

participarem em peças realistas e actividades 

práticas que os ajudem a ver como as 

diferentes componentes de acompanhamento, 

avaliação, classificação e estratégias de 

resposta imediata funcionam.

Em alguns exercícios, as equipas EWS da 

escola vão beneficiar do trabalho com os 

seus dados escolares, devendo pedir-lhe que 

os tragam para o workshop de formação. 

No entanto, também precisará de criar um 

conjunto simulado de dados escolares, para 

que os debates com todas as equipas EWS da 

escola se baseiem em informações comuns. 

Vai precisar de preparar dados de alunos da 

escola comuns para as equipas EWS usarem 

em exercícios de formação. Um dos objectivos 

destes dados simulados é ajudá-los a 

identificarem as lacunas nos registos escolares 

e identificarem maneiras de preencherem essas 

lacunas.

Esta unidade fornece um resumo dos 

programas de formação EWS. Existem 

conjuntos formativos completos com manuais  

e materiais incluídos no Anexo Digital da 

Unidade 8.

OBJECTIVO DA FORMAÇÃO
O objectivo principal da formação EWS é 

proporcionar aos participantes as informações 

e técnicas que terão que implementar num 

EWS na escola. Incluindo: o que é o abandono 

escolar; consequências; como afecta as 

escolas, alunos, famílias e comunidades; 

e o que pode ser feito para o evitar. Vão 

aprender a usar ferramentas que lhes permitam 

acompanhar e accionar - as informações de 

que necessitam para acompanhar, avaliar, 

classificar e implementar estratégias de 

resposta imediata.

A formação vai proporcionar às equipas EWS 

da escola a oportunidade de criarem um 

PLANEAR O SEU PROGRAMA

DA FORMAÇÃO

Responda ao seguinte nas suas 

actividade de formação:  

• Que conhecimentos é que os 

participantes têm de ter: factos 

específicos, padrões, conceitos? 

• Que competências é que os 

participantes têm que ter: capacidades 

práticas, precisão  e rigor no que fazem? 

• Que atitude quer que os participantes 

adoptem: sentimentos, valores? 



PREPARAR ESCOLAS E COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR UM EWS          PÁGINA 183

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO DO SDPP

plano de acção para introduzir o EWS nas suas 

escolas e distribuir tarefas. Uma vez que avaliar 

e classificar tem que acontecer logo no início do 

ano lectivo (geralmente logo após o primeiro mês 

de escola), as equipas EWS da escola devem 

discutir como reunir todos os dados necessários 

para avaliar os alunos e definir uma agenda para 

avaliar, classificar e identificar os alunos em risco 

na sua escola.

Recorde, não é necessário que todas as escolas 

sigam o mesmo cronograma, mas é importante 

que todas as escolas façam a avaliação e 

classificação logo após o primeiro mês de 

escola para que as estratégias de resposta 

imediata comecem o mais cedo possível de 

modo a terem mais hipóteses de influenciar o 

comportamento dos alunos. 

PLANEAR O SEU PROGRAMA  

DE FORMAÇÃO
Responda a algumas questões básicas:

• Quem formar? 

• Qual o seu programa de formação? 

• Quantas pessoas devem ser formadas? 

• Quantas sessões são precisas? 

• Quando ocorrerão? 

• Onde ocorrerão? 

• Quem vai desenvolver o conteúdo da 

formação e/ou pô-lo em prática? 

Formar Equipas EWS nas Escolas
Um EWS tem por base uma parceria entre 

pessoal escolar, pais/encarregados de educação 

e líderes comunitários. Embora deva haver 

representação tanto de funcionários da escola 

como de líderes comunitários, a composição 

exacta da equipa EWS da escola é uma decisão 

da escola/ comunidade. Isto é particularmente 

importante já que os recursos nas escolas e 

comunidades podem variar drasticamente. A 

equipa também pode variar de acordo com 

o ciclo e anos (s) escolar (es) a abordar. Os 

formadores das equipas EWS da escola devem 

lembrar-se que devem incluir mulheres nas 

equipas.

A formação nesta unidade centra-se na equipa 

EWS principal. Os seguintes critérios podem 

ajudar escolas e comunidades a tomarem 

decisões sobre a formação da sua equipa EWS.

A equipa deve incluir o seguinte pessoal 

escolar: 

• Director da Escola (obrigatório) 

• Director Adjunto da Escola (opcional) 

• Professor de sala em anos específicos 

(obrigatório no ensino por anos) 

• Director de turma (obrigatório se os 

professores são professores de disciplina) 

• Professor de matemática (obrigatório se a 

escola tiver directores de turma) 

• Professor de língua (obrigatório se a escola 

tiver directores de turma) 

• Professor de ligação à comunidade 

(opcional em escolas que têm alunos duma 

só comunidade). 

O director da escola deve liderar, supervisionar 

e monitorizar a equipa EWS. Ele ou ela pode 

partilhar esses deveres com o director-adjunto. 

Nalgumas escolas, os directores-adjuntos estão 

encarregados de metodologias de ensino ou 

serviços para alunos; como tal, são essenciais 

nas reuniões de gestão de caso.

O número de professores na equipa depende 

do número de anos escolares e turmas por 

ano escolar que usam o EWS em cada escola. 

O professor âncora do EWS é o professor da 

sala de aula (para os anos em que as salas 

de aula são autónomas) ou os directores 

de turma (para os anos onde as aulas são 

ministradas por professores de disciplinas), 

uma vez que esses professores já têm muitas 

tarefas EWS - marcar as presenças, consolidar 

boletins e manter outros registos dos alunos. 

São também provavelmente os que melhor 

conhecem o aluno. Para as escolas e/ou anos 

com professores de disciplina, os professores 

de matemática e da língua também devem 

integrar a formação. As suas disciplinas são 

muitas vezes um indicador que prevê o que 

vai acontecer segundo o “ABC” do abandono 

escolar. Os professores de disciplina também 

serão úteis em reuniões de gestão de caso.
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É importante ter um equilíbrio de género, na 

interacção com alunos em risco e os seus 

pais e mães. Se isso não ocorrer naturalmente 

com as nomeações do director de turma ou 

do professor da sala, deve ser feito um esforço 

para incluir tanto membros masculinos como 

femininos na equipa EWS. Pelo menos um dos 

funcionários da escola deve ser uma mulher ou 

um homem. Mesmo que a escola seja “só de 

raparigas” ou “só de rapazes”, o equilíbrio de 

género é importante para que a comunicação 

com mães ou pais seja mais eficaz.

Os membros comunitários principais da equipa 

EWS devem estar em posições de liderança, 

oficial ou não, e impor respeito na comunidade. 

Membros potenciais são:

• Presidente, responsável ou membro activo 

do Comité de Gestão Escolar (SMC) 

(obrigatório se houver SMC), 

• Presidente, oficial ou membro activo da 

Associação de Pais e Professores (PTA) 

(obrigatório se houver PTA), 

• Representantes dos pais/encarregados de 

educação em anos alvos (obrigatório), 

• Líder, oficial ou não, da comunidade ou da 

localidade (obrigatório), 

• Líderes religiosos (opcional), 

• Representantes do sector privado (opcional), 

• Representante na área da saúde (opcional), 

• Representante de NGO/CBO (opcional), e 

• Representante da comunidade Educação 

para Todos (EFA) (obrigatório se existir um 

comité na comunidade).  

Dois a quatro líderes comunitários devem 

estar na equipa principal EWS, orientada para 

participação em formação formal fora do local. 

Pelo menos um membro deve ser mulher 

ou homem, dependendo da composição da 

equipa.

Como observado anteriormente na  

Unidade 7, o compromisso dum membro da 

comunidade pode ser de curto prazo e fluído. 

Consequentemente, recomenda-se que a 

adesão a Comités Anti-Abandono vá para além 

dos membros do núcleo, especialmente em 

escolas grandes ou que recebem alunos de 

várias aldeias. Idealmente, cada comunidade/

aldeia deve ter a sua equipa EWS. A formação 

destes membros pode ser coordenada pela 

equipa EWS principal na escola.

DICA: ENVOLVER AS 

AUTORIDADES LOCAIS E  

NACIONAIS
Não se esqueça de incluir funcionários do 

Ministério da Educação e autoridades locais 

de educação na formação. Tal sublinha que 

o EWS tem aprovação oficial e espera-se 

que seja implementado. Tais funcionários 

supervisores têm que entender como 

o EWS opera, especialmente se forem 

responsáveis por supervisionar a sua 

implementação. Se for o caso, podem ser 

incluídos na formação de formadores EWS.

DICA: O COMPROMISSO 

PESSOAL É ESSENCIAL
A característica mais importante de cada 

membro da sua equipa EWS da escola é o 

compromisso de fazer uma mudança e a 

crença de que o uso do EWS na sua escola 

pode alavancar essa mudança!
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Concepção e Estrutura do 

Programa de Formação
No início da concepção do seu programa de 

formação, pergunte a si mesmo o seguinte1 

(conforme Robert Mager, reputado especialista 

em concepção de instrumentos formativos):

1. Qua competências adquirem os 

participantes com a formação? 

2. Quais as condições ou circunstâncias em 

que os participantes realizam as actividades 

pretendidas? 

3. Que conhecimento ou materiais necessitam 

os participantes para de facto realizarem as 

actividades? 

4. Que grau de proficiência tem o participante 

que ter para eficazmente realizar a tarefa 

ou exercer a competência ou aplicar esta 

informação? 

Pondere o que as equipas EWS da escola 

precisam de saber para implementar o 

EWS. Incluindo uma compreensão clara do 

abandono, de como um EWS funciona, e 

os processos e procedimentos para a sua 

execução, tais como: 

• Compreensão da necessidade de evitar o 

abandono e as suas causas; 

• Um definição específica do que constitui 

abandono escolar; 

• Um visão geral dum EWS, objectivo, 

componentes e actores; 

• Identificar alunos em risco, localizando 

indicadores de risco  ao nível da escola 

ou outros, preencher o boletim do aluno e 

coordenar o processo de classificação; 

• Seguir e vigiar alunos em risco, registo de 

assiduidade, comportamento e trabalhos na 

aula, detectar problemas e estratégias de 

resposta imediata; 

• Iniciar e implementar estratégias de resposta 

imediata, entrar em contacto e interagir com 

os pais, realização de visitas a casa, interagir 

com alunos em risco, coordenar a gestão de 

casos; e

• Fazer parcerias e trabalhar com as 

comunidades. 

Vai ter que formar a sua equipa EWS principal, 

incluindo directores de escolas, professores 

seleccionados e líderes / membros da 

comunidade. Eles, por sua vez, formarão 

os membros do EWS alargado na escola-

comunidade.

Não há uma maneira única de estruturar a 

formação EWS. Vai depender dos recursos que 

tem à sua disposição. A eficiência geralmente 

dita que a formação seja confiada a várias 

equipas EWS da escola de cada vez, mas o 

número de escolas incluídas numa sessão pode 

variar. Para o SDPP, o número de equipas EWS 

escolares a participar numa sessão varia de três 

a oito.

A seguir, a explicação de como o SDPP 

estruturou a sua formação EWS ao longo de dois 

anos lectivos.

Para o pessoal escolar: o SDPP no Camboja, 

Tajiquistão e Timor-Leste organizou formação 

EWS para professores de sala e/ou directores 

de turma e diretores de escolas em moldes 

semelhantes. Antes do início das operações 

do EWS do primeiro ano lectivo (Camboja e 

Tajiquistão) ou antes de ocorrer a identificação 

do aluno (Timor-Leste), o SDPP realizou um de 

dois dias de formação conjunta para directores 

de escolas e professores, proporcionando uma 

orientação geral para o Programa SDPP e com 

foco em procedimentos e práticas do EWS. 

As sessões de formação incluíram três a seis 

escolas, variando de 8 a 27 participantes com 

dois a quatro formadores por sessão. No meio 

do primeiro ano escolar, foi dado um curso de 

reciclagem EWS dum dia e meio a dois dias 

aos professores e directores de escolas no 

Tajiquistão e aos professores no Camboja e 

Timor-Leste. No início do ano lectivo seguinte, 

foi dada uma formação adicional de reciclagem 

de dois dias no Camboja e Tajiquistão para 

directores de turma e de escola para discutir o 

EWS e reforçar as melhores práticas em relação 

ao ano anterior, e para apresentar o EWS  ao 

pessoal escolar recém integrado.

Em Timor-Leste, foi realizado meio dia de 

formação de reciclagem com directores de turma 

e professores de disciplina em cada escola.

O SDPP na Índia seguiu um modelo ligeiramente 

diferente. Durante o seu primeiro ano de 



PÁGINA 186          UNIDADE 8

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

rdirigem-se às famílias de modo a encontrarem formas de trabalhar em 

conjunto e apoiarem alunos em risco a ficarem na escola.

MEMBROS DA COMUNIDADE EM TIMOR-LESTE
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funcionamento na escola, realizou três 

formações para professores focadas em 

diferentes aspectos do EWS: identificação 

de aluno em risco, acompanhamento e 

desenvolvimento do plano de resposta 

imediata e comportamento dos alunos e 

gestão de casos. Cerca de 30 escolas e 30 

participantes foram incluídos em cada sessão. 

No segundo ano de funcionamento do EWS, 

a equipa SDPP deu um dia de formação de 

reciclagem sobre identificação de alunos em 

risco em cada escola; Seguiram-se dois dias 

de formação multi-escola sobre estratégias 

de resposta imediata e dois dias para revisão 

e reflexão. Os directores de escolas foram 

formados à parte com três formações dum dia 

e meio a dois dias no primeiro ano com foco 

na orientação para o EWS, papel e liderança 

no EWS, papel e liderança no compromisso 

dos pais e da comunidade. As duas últimas 

formações foram actualizadas no segundo ano 

de funcionamento.

Membros da comunidade: Cada país SDPP 

lidou com a formação de grupos comunitários 

de forma diferente. No Camboja, a equipa 

SDPP fez uma formação de dia e meio no início 

de cada ano lectivo para directores de escola 

e três membros da PTA (incluindo o presidente 

ou o adjunto) para abordar a colaboração entre 

a escola e a comunidade no EWS, com cada 

sessão de formação a incluir seis escolas e uma 

média de 25 participantes. A equipa SDPP no 

Tajiquistão também fez formações anuais para 

cerca de 20 membros da comunidade, mas 

com sessões realizadas individualmente em 

cada escola. Em Timor-Leste, fez-se apenas 

uma formação dum dia para os dez membros 

do Comité Anti-Abandono no primeiro ano 

de operações EWS e uma formação informal 

durante as visitas de supervisão do programa 

para as escolas. Na Índia, a equipa SDPP 

confiou nos Campeões da Comunidade para 

o programa de divulgação, em vez de grupos 

comunitários. Cada ano lectivo, grupos de 26 

Campeões da Comunidade (dois por escola) 

participaram numa sessão de formação de dois 

a três dias sobre as estratégias de resposta e 

de divulgação.

À medida que planeia o seu programa de 

formação, tem que decidir se quer que toda a 

equipa EWS seja formada em conjunto.  Para 

decidir é preciso ponderar o seguinte. Primeiro, 

quantos participantes vão ser formados? 

Segundo, quais são os fundos disponíveis? 

Terceiro, qual o espaço do local de formação?

O pessoal escolar e membros da comunidade 

devem trabalhar como uma equipa, mas têm 

diferentes responsabilidades (embora por vezes 

sobrepostas). O pessoal escolar tem a função 

de identificar o aluno em risco. Precisa de 

saber onde encontrar dados, como preencher 

formulários de avaliação e como classificar 

alunos. As estratégias de resposta imediata, 

incluindo gestão de caso, são principalmente 

deveres dos professores no EWS. Com base 

na experiência do SDPP, é necessário um 

mínimo de dois dias de formação para estes 

temas. Embora os líderes da comunidade 

devam entender os conceitos básicos do 

EWS, não são normalmente envolvidos no 

processo de identificação do aluno, que 

recorre aos registos escolares e requer um alto 

grau de alfabetização. Podem, por isso, ser 

dispensados desta formação.

Os professores não precisam de participar 

em todas as formações para os membros 

da comunidade. Porém, é aconselhável que 

o diretor da escola e/ou adjunto participe 

na formação dos líderes comunitários. São 

responsáveis por assegurar que esta parte do 

EWS está a avançar e a sua participação na 

formação comunitária ressalta que um EWS 

baseia-se na parceria, colaboração e partilha de 

informações. A equipa SDPP usou esse modelo 

no Camboja. Noutros países SDPP, a formação 

e o acompanhamento de reuniões escolares 

aproximou o pessoal da escola e os membros 

da comunidade.

Deve também planear a criação de 

oportunidades para as equipas EWS da escola 

trabalharem em conjunto e tomarem decisões 

iniciais sobre as suas estratégias de resposta. 
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Calendário do Programa de 

Formação e Local
Um EWS deve iniciar operações nos 

primeiros dois meses do ano lectivo, para 

optimizar o apoio a alunos em risco ao longo 

deste. A formação inicial e as reciclagens, 

particularmente em situação de identificação 

do aluno em risco, deve ocorrer o mais próximo 

possível do início do ano lectivo, de preferência 

duas a quatro semanas antes do início do 

mesmo, para que as equipas EWS estejam com 

energia e se lembrem dos procedimentos do 

EWS. 

A programação não é tão simples como 

possa parecer. Escolas e o seu pessoal estão 

ocupados no início do ano lectivo. Há muitas 

solicitações em conflito. Os professores querem 

terminar de gozar o seu período de férias. O 

Ministério da Educação (e outros programas 

como o seu) disputam a oportunidade de 

realizarem a formação de professores. As 

escolas precisam de se preparar para o novo 

ano e - nalguns países - decorrem exames 

de recurso. Os horários escolares podem 

ser incertos e sujeitos a alterações devido às 

condições meteorológicas. As equipas SDPP 

tiveram que agendar formações para evitar 

inundações ou calor extremo.

Tão cedo quanto possível, defina a data e entre 

de imediato em contacto com todas as escolas 

para que saibam quando e onde a formação 

ocorrerá. Aborde as seguintes questões 

logísticas: Quantos dias de formação? Onde 

será realizada? As despesas de transporte 

e diárias serão reembolsadas? Como serão 

reembolsadas? Que materiais (ou seja, registos 

escolares) devem trazer?  

Se estão previstas outras formações EWS ao 

longo do ano, deve agendar com antecedência 

para aproveitar as férias escolares, fins de 

semana, etc. Essas formações adicionais 

estarão sujeitas às mesmas considerações 

acima mencionadas, bem como a políticas 

do Ministério da Educação que impeçam a 

formação de professores nos dias de ensino. 

Certifique-se de que está a par dos parâmetros. 

Achar os locais de formação adequados pode 

ser desafiante. Tendo em conta a concepção 

e a estrutura do seu programa, será capaz de 

prever o número de participantes - formandos 

e formadores. Pode ser um processo moroso 

à medida que sabe se existem locais para 

acomodar o número de pessoas envolvidas. 

Pode ter que agendar sessões de formação 

adicionais ou aumentar o número de equipas 

escolares EWS e de formadores previstas 

para um só local. Arranje local logo que estes 

números estejam determinados, já que pode 

ter concorrência de outros eventos, incluindo 

casamentos e cerimônias que geralmente 

coincidem com as férias escolares.

Ao seleccionar o local considere o seguinte

• Há espaço suficiente? É provável que o 

programa de formação inclua sessões 

plenárias, bem como trabalho em pequenos 

grupos. O espaço deve acomodar ambos. 

• Há alojamento adequado para os 

participantes que ficam a dormir? Embora 

os participantes possam arranjar alojamento, 

o SDPP achou mais eficiente organizar (e 

pagar) alojamento. 

• Os materiais de formação, como telas e 

suportes, projetores e ecrãs LCD, ou cabos 

de extensão eléctrica estão disponíveis no 

local onde vai acolher a formação ou tem 

que trazer todos esses materiais? 

• As instalações conseguem preparar e servir 

uma quantidade suficiente de comida se 

as refeições estiverem incluídas (não se 

esqueça de pausas para chá) ou vai precisar 

DICA: SEGUIR AS POLÍTICAS DO 

MINISTÉRIO

Não se esqueça de obter autorização 

formal do Ministério da Educação (MOE) 

para realizar a formação e incluir uma cópia 

da autorização do MOE quando notificar 

gabinetes de educação regionais e locais 

competentes e diretores de escola.
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de serviços de catering? Será necessário 

um fornecedor externo adicional? 

• Há actividades extracurriculares de lazer 

para relaxamento individual e teambuilding, 

como passeios, parques, exercício, etc.? 

Criadores e Formadores de 

Conteúdos do Programa de 

Formação 
Terá que decidir quem prepara os conteúdos da 

sua formação e quem apresenta. Tomar essas 

decisões depende de como o seu programa é 

estruturado e como é composto. Se tem uma 

equipa de projecto, ela pode desenvolver a 

maior parte do conteúdo formativo e apresentá-

lo. Se o está implementar, através do Ministério 

da Educação, uma equipa deste pode ser 

incumbida disso, sob a sua supervisão.

Para o desenvolvimento de conteúdos de 

formação, a sua equipa de concepção EWS 

deve ter primazia. Realizaram as análises, 

as previsões selecionadas, definiram os 

indicadores de previsão de risco e criaram as 

estratégias de resposta imediata, como descrito 

em unidades anteriores. Desenvolveram os 

materiais para identificação de alunos em 

risco e de apoio que formam o conteúdo 

básico da formação. Mais adiante, debatem-

se as necessidades materiais e de conteúdo 

adicionais. Pode pensar em juntar outros 

especialistas à sua equipa de conteúdo 

formativo ou como revisores / consultores, 

como o Ministério ou outros especialistas locais 

em escolas amigas da criança.

Para a apresentação do seu programa de 

formação, a equipa de projeto EWS pode servir 

como formadora de formadores, se usar uma 

abordagem em cascata. Vão treinar um grupo 

de formadores com quem vão coordenar a 

formação EWS para equipas EWS escolares. 

Estes formadores incluem a sua equipa EWS 

e outros membros do projecto. Deve também 

ponderar incluir pessoal do Ministério da 

Educação - sobretudo o pessoal do gabinete 

de educação local que pode ser encarregue 

do controlo e supervisão, imediatos ou 

futuros. Caso a sua iniciativa anti-abandono 

seja do Ministério, o pessoal do Ministério 

que normalmente realiza inspecções de rotina 

nas escolas deve assumir a responsabilidade 

principal na formação e acompanhamento.

Se, nas suas reuniões com escolas, 

identificou directores de escola e professores 

particularmente interessados no EWS ou que 

manifestaram uma perspectiva particular quanto 

ao abandono, talvez seja bom pensar usá-los 

como formadores. Durante o seu segundo 

ano de implementação do EWS, a equipa 

SDPP conseguiu recrutar directores de turma 

particularmente comprometidos e formadores 

entusiastas. Ao colocá-los num papel de 

liderança, o SDPP promoveu a identificação 

com o projecto e o reconhecimento. A 

formação de formadores será analisada mais 

adiante.

Conteúdo do Programa de 

Formação e Desenvolvimento de 

Materiais
No processo de concepção já desenvolveu a 

maior parte do conteúdo formativo, incluindo 

materiais e procedimentos.

• Para identificação de alunos em risco, 

selecionou os indicadores de previsão de 

risco e definiu os seus indicadores; adaptou 

os instrumentos de avaliação e classificação; 

desenvolveu procedimentos e instruções 

para os acompanhar. 

• Para estratégias de resposta imediata, 

desenvolveu o acompanhamento de 

requisitos, formulários e instruções sobre 

como usá-los; definiu os pontos “de 

accionamento” e ligou-os para acções de 

resposta; e desenvolveu instruções sobre 

como implementar essas actividades. 

• Para a defesa, a consciencialização e a 

divulgação face à comunidade, desenvolveu 

posters e outros materiais informativos e 

orientações sobre a sua utilização. 

Estes devem ser convertidos em folhetos 

facilmente compreensíveis para as equipas 

EWS das escolas e consolidados em manuais 



PÁGINA 190          UNIDADE 8

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

para uso da escola-comunidade e guias 

de formação para formadores. Dos Anexos 

constam exemplos de guias de formação SDPP.

O Quadro 8A na página seguinte mostra o 

conteúdo dum guia e folhetos formativos SDPP 

usados em equipas EWS das escolas no 

Tajiquistão.

Os participantes precisam duma oportunidade 

para experimentarem as ferramentas e 

preencherem os diferentes formulários 

EWS, sobretudo para a identificação e 

acompanhamento de alunos em risco. É 

também importante que todos os participantes 

lidem com o mesmo conteúdo durante os 

debates. Por esta razão, é aconselhável criar 

um pacote escolar de informação ou dados 

simulados. Deve incluir dados dos alunos e 

casos analisados, e compilar dados ou usá-los 

em encenações de visitas a casa ou reuniões 

de gestão de caso.

Antes de começar a recolher os dados e a 

informação para a simulação, decida de que 

informação precisa. As informações necessárias 

são os dados e informações gerais necessárias 

para responder aos indicadores de previsão e 

indicadores de alunos em risco selecionados. 

A caixa de texto infra mostra os dados e 

informações simulados do aluno.

Para o exercício de identificação do aluno 

em risco, desenvolva conjuntos de dados 

dos alunos para um ou dois anos que 

correspondam aos anos alvo do seu programa. 

Forneça informações sobre dez alunos em 

cada ano, nos vários formatos que a escola 

normalmente mantém. Por exemplo, nalguns 

países, isso pode significar livros de registo 

separados para assiduidade, comportamento 

(em caso de reporte) e trabalho da aula/notas. 

A maneira mais fácil de criar estes conjuntos 

de dados é pedir emprestados/copiar alguns 

registos de alunos duma escola participante e 

inserir nomes fictícios para a escola e para os 

alunos. 

Outra razão importante para analisar dados dos 

alunos simulados é capacitar os professores 

para a prática na avaliação e classificação de 

todos os alunos. O número de alunos que lhes 

pedir para avaliar deve ser exequível consoante 

o tempo que têm. Se necessário, faça uma 

avaliação e classificação prática com quem 

não está familiarizado com as ferramentas 
EXAMPLOS DE DADOS E 

INFORMAÇÃO DE ALUNOS 

SIMULADOS

• Género

• Idade

• Ano de Escolaridade

• Assiduidade recente mensal, trimestral 

e anual 

• Avaliações (notas) recentes mensais, 

trimestrais e anuais 

• Entrega de trabalhos de casa 

• Comportamento na aula 

• Situação familiar (estabilidade 

financeira, trabalho do aluno antes 

ou depois da escola, problemas de 

saúde, distância entre a casa e a escola, 

educação/ alfabetização dos pais, 

estatuto OVC) 

• Interesse dos pais (interacção do 

agregado familiar com a escola e 

professores) 

DICA: AJUDA INFORMÁTICA E 

DA INTERNET

Se as escolas estiverem equipadas com 

computadores, o pacote EWS escolar 

pode incluir um DVD com todos os 

materiais de avaliação, classificação e 

rastreio de alunos em risco num formato 

electrónico. Se houver acesso à internet, 

há informações podem ser enviadas para 

o gabinete regional do Ministério para 

obter uma melhor perspectiva do que 

está a acontecer no “ABC” das escolas 

duma região. Esta informação é útil já que 

planeia futuros mecanismos de apoio do 

Ministério e orçamentos, bem como a 

formação de políticas.
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GUIA DE FORMAÇÃO DO PESSOAL ESCOLAR

Quadro 8A – Sistema de Alerta Rápido no Tajiquistão: Guia de Formação do Pessoal Escolar

Índice

Lista de Acrónimos

Visão Geral

I. Introdução ao SDPP 

Sessão 1: Introdução ao Workshop

Sessão 2: Visão geral do SDPP

II. Introdução ao EWS para Reduzir o 

Abandono; Papéis e Responsabilidades

Sessão 3: Intervenções EWS, Papéis e 

Responsabilidades

Sessão 4: Revisão de Formulários EWS

Sessão 5: Uso de Formulários EWS

• Exemplos de Formulários EWS e Encenação 

de Gestão de Casos

III. Gestão de Caso para Alunos em Risco de 

Abandono Escolar 

• Vigiar o Comportamento

• Vigiar os Trabalhos de casa

Sessão 6: Função do Director/Director- 

Adjunto

Sessão 7: Debate Gestão de Caso

IV. Consciencialização da Comunidade 

Sessão 8: Envolvimento de Membros da 

Comunidade no Apoio a Alunos em Risco

• Acções das Escolas e das Comunidades de 

Apoio a Crianças em Risco de Abandono 

Escolar

V. Escolas Amigas das Crianças 

Sessão 9: Escolas Amigas das Crianças 

VI. Comunicação com Pais de Alunos em 

Risco 

• Formulários de Contacto de Pais / 

Encarregados de Educ Relativos a Faltas

• Visitas a Casa

Sessão 10: Encenação de Visitas a Casa

VII. Identificação de Alunos com Maior Risco

de Abandono Escolar

Sessão 11: Introdução à Ficha de Avaliação de 

Alunos em Risco 

Sessão 12: Identificação de Alunos para 

Intervenção Total ou Parcial

Encerramento (só para formadores) 

Folhetos para Participantes na Formação

Folheto 1: Agenda de Formação

Folheto 2: Visão Geral do SDPP

Folheto 3:  Papéis e Responsabilidades EWS

Folheto 4A: Quadro de Comportamento do Aluno

Folheto 4B: Acompanhamento do 

Comportamento

Folheto 5: Ficha de Acompanhamento de TPC

Folheto 6: Carta aos Pais a respeito de Faltas

Folheto 7: Formulário de Visita a Casa

Folheto 8: Registo de Cartas, Visitas a Casa

e Reuniões

Folheto 9: Formulário de Reunião de Gestão de 

Caso

Folheto 10: Orientações para Reuniões de 

Gestão de caso Mensais

Folheto 11: Ferramenta de Planeamento 

Comunitário

Folheto 12: Instruções de Uso dos Posters

Folheto 13: Debate de questões no Verso

dos Posters

Folheto 14: Fases da Visita a Casa

Folheto 15: Encenação de Cenários de Visita

Folheto 16: Ficha de Avaliação do Risco

Folheto 17: Instruções da Ficha Anterior

Folheto 18: Amostra de Informação do Aluno 

Folheto 19: Sumário Assiduidade Trimestral

Folheto 20A:  Livro de Acompanhamento

Trimestral do Aluno

Folheto 20B:  Livro de Acompanhamento

Trimestral do Aluno

Folheto 21: Como determinar o Fim da

Intervenção face a Alunos em Risco

Folheto 22:  Características das Escolas

Amigas das Crianças (CFS)

Dicas para formadores:

Folheto 1:  Dar Feedback

Folheto 2: Feedback Construtivo ou não
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ao conceber as sessões de formação 

para perceber quando tempo demoram 

os professores a avaliar cada aluno. Deve 

também dar tempo para que os participantes 

debatam entre si o processo de avaliação. 

Se os professores não souberem fazê-lo 

corretamente, o EWS não vai funcionar!

Pode incluir alguns casos de análise na 

formação. Os caso de análise escritos podem 

ser mais motivadores que uma tabela factual, 

mas podem levar muito tempo a preparar. A 

boa notícia é que podem ser usados em várias 

actividades de formação. Os casos devem 

fornecer um perfil completo dum aluno e da 

família (não use nomes reais de pessoas da 

sua escola ou comunidade). Devem incluir 

informações sobre como o aluno age na 

escola. A Figura 8B na página seguinte é um 

exemplo dum caso de análise dum aluno que 

fornece informações suficientes para as várias 

actividades de formação.

Formar Formadores EWS 
Deve formar os seus formadores antes de 

formar equipas EWS da escola. Isso significa 

que tem de identificar os formadores durante 

a preparação do seu EWS. Como já vimos, 

os formadores EWS podem ser o seu próprio 

pessoal, pessoal do Ministério da Educação 

ou outros. Recomendamos que sejam 

escolhidos entre os que serão responsáveis 

pelo acompanhamento, supervisão e apoio 

às equipas EWS da escola. Na verdade, 

é recomendável incluir estas pessoas - se 

possível - no seu programa de formação de 

formadores. Mesmo que não sirvam para 

formadores, terão o conhecimento aprofundado 

que a formação proporciona.

O número de formadores necessários depende 

do seguinte:

1. Número de locais e regiões alvo; 

2.Número de escolas em cada reunião; 

3. Número de participantes; 

4. Quão familiarizados estão os participantes 

com o seu programa de EWS - serão 

escolhidos funcionários que trabalharam no 

seu programa ou de “fora” (p. ex., Ministério da 

Educação ou outras instituições); 

5. Quem serão os mediadores - funcionários do 

Ministério ou pessoal externo; 

6. Nível de capacidades dos professores; e

7. Tempo disponível para a formação. 

DICA:  USE VÍDEOS E CASOS DE 

ANÁLISE PARA MELHORAR O 

ENSINO

Pondere incluir vídeos educativos na 

formação e para a partilha em DVD, USB 

ou site. Os vídeos podem ser sobre: o 

processo de avaliação e classificação, uma 

visita a casa, uma reunião de gestão de 

casos e práticas diárias de professores para 

apoiar alunos em risco. Pondere também 

preparar um caso prático sobre alguns dos 

alunos fictícios na escola simulada. Estes 

vídeos podem ser usados para fornecer 

informações sobre o comportamento dos 

alunos (se não estiver registado nos livros 

escolares).
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Sothira está no 4.º ano de escolaridade, mas aos 12 

anos de idade, é mais velha que os outros alunos 

da sua aula. Esforça-se para ler e fazer cálculos 

matemáticos. No primeiro mês de escola, faltou a 

12 em 22 dias. A mãe está muito doente e sendo 

ela a mais velha de 6 filhos, os pais contam que ela 

fique em casa enquanto a mãe não estiver bem. O 

pai tem uma pequena banca na rua onde vende 

cigarros, frutas e legumes, pão, sabão em pó, água 

e ovos cozidos. Sothira ajuda o pai de manhã antes 

da escola fervendo os ovos quando a mãe está 

demasiado doente para o fazer e, em seguida, 

leva-os para a banca. Nos fins-de-semana, quando 

ela não está na escola, Sothira toma conta dos seus 

irmãos mais novos.

Embora seja bastante tímida, a Sothira tenta 

participar em actividades com os outros alunos. 

Apesar de ser mais velha do que o resto dos 

colegas, é pequena em tamanho e eles tendem a 

incluí-la em actividades. Mas ela tem dificuldades 

em fazer as coisas mais simples e muitas vezes 

afasta-se das actividades na sala de aula e é vista 

a olhar pela janela. A família não foi capaz de 

comprar-lhe os materiais mínimos para a escola 

que ela precisa - por isso quando a escola não tem 

capacidade de emprestar os manuais e lápis que 

precisa, não pode participar.

Sothira atrasa-se muito quando vem para a escola 

por ter de transportar os ovos para a banca do pai. 

Raramente se destaca na aula, geralmente não 

vem preparada - não faz trabalhos de casa e nunca 

levanta a mão para perguntas ou responder e 

geralmente não olha para os manuais que partilha 

com outros dois alunos.

Embora não tenha a certeza, suspeita que Sothira 

não dorme o suficiente, uma vez que já adormeceu 

na aula mais do que uma vez. E questiona-se 

sobre se ela está com fome, porque nas poucas 

ocasiões em que lhe foi dada comida na escola, ela 

devorou-a avidamente.

A avó da Sothira, que vivia com a família e ajudava 

com as tarefas domésticas, mudou-se recentemente 

para casa da sua tia. Reparou que a Sothira tem 

estado triste desde que a sua avó se afastou e 

também está mais cansada. O irmão da Sothira, que 

é três anos mais novo, está no mesmo ano. Falta 

consideravelmente menos às aulas do que ela e 

não tem falta de material escolar.

Os pais da Sothira nunca vieram à escola falar sobre 

a escolaridade dos seus filhos. Uma vez viu a Sothira 

no mercado com a mãe. Ela acenou e parecia 

animada de vê-lo ali. Quando lhe acenou de volta, 

o seu sorriso alargou-se e parecia preencher todo 

o seu rosto. Viu-a puxar o vestido da mãe e apontar 

para si. A mãe não se virou nem olhou para onde 

ela estava a apontar; em vez disso, continuou a 

andar e puxar por Sothira.

No ano anterior, a mãe da Sothira teve um bebé 

que morreu. As coisas parecem estar muito difíceis 

para todos na família desde a morte do bebé.

Há duas semanas a Sothira disse que gostava 

de desenhar imagens e desenhou uma 

imagem dum pássaro no quadro para si; Estava 

surpreendentemente bem desenhado!

FIGURA 8B - CASO DE ANÁLISE ILUSTRATIVO: SOTHIRA

* Não é o nome real. Os menores não são identificados em relatórios públicos, devido à política de proteção à criança
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Se os seus formadores são da sua equipa de 

projecto, do ministério da educação ou doutras 

instituições, pondere a realização duma série 

de formações para garantir que se familiarizam 

e aprendem as ferramentas, processos e 

procedimentos EWS. Eles não só têm que 

formar as equipas EWS da escola, como 

também podem ser encarregados de fornecer 

apoio no terreno. Uma sessão de formação 

isolada pode não ser suficiente para atingir o 

nível de habilitação necessário. O Quadro 8C 

mostra a formação SDPP dada em três países 

EWS.

Também vai ter de desenvolver um guia do 

formador para cada sessão de formação. 

Não têm que ser extensos (ver Quadro 8D). 

No núcleo desse guia estão os materiais ou 

folhetos que criou para os participantes. Além 

disso, o guia do formador deve incluir:

• As instruções sobre como estabelecer 

empatia e compreensão entre os 

participantes (ver dicas de facilitação na 

caixa à direita); 

• Definição dos objectivos do formador 

(por exemplo, aquisição de novos 

conhecimentos e técnicas, gerar entusiasmo 

sobre o tema, identificar e tratar de “difícil” 

compreensão, pedir contribuições aos 

participantes e reflexão, etc.); 

• Definir objectivos de aprendizagem para os 

participantes (por exemplo, compreender 

a importância da prevenção de abandono, 

papéis e responsabilidades, como a 

realização de actividades, as suposições 

falsas, etc.); e 

• Segmento de formação ou esquema de 

unidade com horários, objectivos e técnicas 

especificadas. 

Figura 8C

Índia

Tajiquistão

Timor-Leste

Formação 1 Identificação do aluno

Formação 2 Como formar e mediar

Formação 3    Plano de acompanha-

 mento e resposta.

Formação 1 Introdução ao SDPP e EWS

Formação 2 Formar equipas EWS

Formação 3 Revisão e reflexão

Formação 1 EWS e protecção de crianças

Formação 2 EWS orientação

Formação 3 EWS e género

Formação 4 EWS revisão e reflexão

Formação 1 Identificação do Aluno

Formação 2 Reciclagem 

Formação 3 Revisão e reflexão

Formação 1 Revisão e melhorias na  

 implementação do EWS

Formação 2 Reciclagem. Como formar  

 Equipas EWS da escola.

Formação 1 EWS revisão e Planeamento

Formação 2 EWS para pessoal novo

1.º Ano 2.º Ano

PROGRAMA DE FORMAÇÃO SDPP PARA FORMADORES EWS
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DICAS AO FORMADOR

• Construir confiança

• Modelar uma atitude positiva 

• Dar apoio 

• Respeitar o calendário 

• Criar limites para assuntos fora do tema 

• Deixar questões em aberto para reflexão

• Respeitar os sentimentos dos participantes 

Quadro 8D 

14:30-

15:30

1 hora

Perceber—

1) Como dirigir uma 

reunião de gestão de 

caso

2) Acções 

subsequentes

3) Como preencher 

formulários

Sessão 7: Debate de Gestão de 

Caso

• Encenação da reunião mensal de 

gestão de caso.

• Os directores ou os adjuntos 

analisam o relatório do aluno  

preparado pelo professor (use 

os “Exemplos de Casos para 

Formulários EWS e Dramati-

zação de Gestão de Caso”).

• Debata a assiduidade, notas, 

comportamento de cada aluno 

com os pais.

• Depois, os directores dirigem 

debates sobre possíveis apoios 

a alunos em risco; Destinam 

tarefas e datas para execução. 

Pedem pelo menos uma acção 

positiva por cada aluno.

• Os directores ou os adjuntos  

preenchem o Formulário de 

Reuniões de Gestão de Caso.

Folheto 9: Formulário de 

Gestão de Caso

Folheto 10: Guia para 

as Reuniões Mensais de 

Gestão de Caso (listadas 

na Sessão 4)

Casos de análise  

de alunos

Objectivos:Hora Métodos da Sessão Materiais

EXEMPLO DE SEGMENTO DE FORMAÇÃO SDPP “ANOTADO” 
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Formar a sua Equipa EWS 

da Escola
Nesta altura, já determinou quem deve ser 

formado sobre o quê, desenvolveu um plano 

de formação, preparou os seus materiais de 

formação e treinou os seus formadores. Agora 

está pronto a formar as suas equipas EWS da 

escola. Esta secção trata da definição da sua 

agenda e métodos de formação.

Definir a Agenda de Formação
Há muitos temas a abordar. Como encaixar 

tudo?

A SDPP viu que dois dias de formação por 

sessão para o pessoal escolar era geralmente 

suficiente, se seguido por formações de 

reciclagem ou outros tópicos. Abaixo duas 

agendas de formação de SDPP no Tajiquistão— 

uma para professores e e directores da escola 

e outra para directores de escola e outra para 

directores de escola e membros da comunidade 

(Quadros 8E e 8F).

Métodos Formativos 
É importante ter em conta que vai lidar com 

um leque de participantes, de diferentes 

capacidades e estilos de aprendizagem. As 

capacidades dos participantes podem variar 

entre países, regiões e até comunidades 

escolares. Alguns podem nunca ter participado 

em formações antes. Outros - como os 

professores - podem estar mais a vontade com 

métodos de ensino mais tradicionais. Antes de 

começar, verifique o nível de habilitações (por 

exemplo, fluência no idioma, alfabetização, etc.) 

dos participantes para que possa determinar os 

melhores métodos de formação a usar.

Uma característica que os seus formandos 

partilham é serem adultos. A sua formação deve 

ContinuaContinua

Quadro 8E

AGENDA DE FORMAÇÃO EWS DO SDPP NO TAJIQUISTÃO PARA 
DIRECTORES DE ESCOLA E DIRECTORES DE TURMA

1.º dia

I.  Introdução ao SDPP

8:00-8:30 Inscrição

8:30-9:00 Sessão 1: Introdução ao workshop 

9:00-9:45 Sessão 2: Visão geral do SDPP

II.  Introdução às Intervenções EWS de combate ao abandono escolar em geral

9:45-10:45 Sessão 3: Introdução às Intervenções EWS de combate ao abandono

10:45-11:00 Coffee Break

11:00-12:00 Sessão 4: Revisão de Formulários EWS

12:00-13:00 Almoço

13:00-13:45 Sessão 5: Uso de Formulários EWS

III.  Gestão de Caso para Crianças em Risco de Abandono Escolar

13:45-14:30 Sessão 6: Função do Director/Director-Adjunto

14:30-15:30 Sessão 7: Debate da Gestão de Caso

15:30-15:45 Coffee Break

IV. Community Awareness Activities

15:45-16:45 Sessão 8: Envolver membros da comunidade no apoio a alunos em risco

16:45 Encerramento
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Quadro 8F

AGENDA DE FORMAÇÃO EWS DO SDPP TAJIQUISTÃO PARA 
DIRECTORES DE ESCOLA E LÍDERES DA PTA E DA COMUNIDADE

7:15-8:00 Inscrição

8:00-8:15 Actividade 1: Introdução

8:15-8:45 Actividade 2: Visão geral do Programa SDPP

8:45-9:45 Actividade 3: Causas do abandono e razões para continuar na escola

9:45-10:00 Coffee Break

10:00-11:30 Actividade 4: Condução da visita a casa

11:30-13:30 Almoço

13:30-14:30 Actividade 5: Apresentação de posters anti-abandono

14:30-16:00 Actividade 6: Realizar uma reunião comunitária em redor dos posters

16:00-16:30 Actividade 7: Mobilizar os recursos da comunidade para manter as crianças 

na escola

16:30-16:40 Encerramento e Avaliação

Quadro 8E – Continuação

AGENDA DE FORMAÇÃO EWS DO SDPP NO TAJIQUISTÃO PARA 
DIRECTORES DE ESCOLA E DIRECTORES DE TURMA

2.º Dia

VII. Identificação de Alunos com Maior Risco de Abandono

11:30-12:00 Sessão 11: Introdução à Ficha de Avaliação de Risco

12:00-13:00 Almoço

13:00-15:00 Sessão 11 (continuação): Introdução à Ficha de Avaliação de Risco

15:00-15:15 Coffee Break

15:15-16:00 Sessão 12: Identificação de Alunos para intervenção total ou parcial

VI. Comunicação com Pais de Alunos em Risco

9:00-10:15 Sessão 10: Encenação de Visitas a Casa

10:15-10:30 Coffee break

10:30-11:30 Sessão 10 (continuação): Introdução ao Formulário de Visitas a Casa; 

Acompanhamento da visita

VIII. Conclusão e Avaliação da Formação

16:00-16:45 Encerramento

V. Escolas Amigas das Crianças

8:30-9:00 Sessão 9: Escolas Amigas das Crianças

8:00-8:30 Boas vindas
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ter isto em conta e incluir cinco factores críticos 

para potenciar a aprendizagem de adultos. 

Seguir estes princípios vai ajudá-lo a decidir 

como apresentar a sua formação. (Ver caixa de 

texto infra)

A melhor formação baseia-se no que as 

pessoas sabem- reforça as melhores práticas e 

pode dissipar equívocos. Lembre-se de incluir o 

que aprendeu durante as suas pré-visitas e nas 

conversas com as escolas e as comunidades 

sobre as suas percepções e pensamentos 

sobre o abandono escolar. (Ver Unidade 4).

Pode ter que ajudar os seus participantes a 

aceitar a sua abordagem à formação. Uma 

forma de fazer isso é começar com um BANG:

1. Começar por provocá-los perguntando o 

que pensam saber sobre abandono escolar. 

2. Perguntar-lhes o que sabem sobre o 

abandono escolar. 

3. Anotar as suas ideias sobre o abandono e 

revê-las atentamente no final de cada dia.

4. Volte a diferentes pontos do workshop ao 

início -mudou alguma coisa no que sabem 

sobre o abandono escolar e como atenuá-lo? 

As dúvidas sobre abandono escolar foram 

respondidas? Têm novas perguntas que 

gostariam de fazer sobre abandono escolar?

Mesmo que não seja capaz de responder a 

todas as perguntas, só o facto de permitir 

que os participantes as façam constrói uma 

plataforma sobre a qual novas aprendizagens 

provavelmente ocorrerão.

Se a nova aprendizagem não estiver ligada 

ao conhecimento existente, é menos provável 

de ser integrada na prática. O impulso e o 

desejo de introduzir inovações em rotinas - 

sobretudo ao tentar alterar comportamentos de 

professores - exige reflexão constante. Mesmo 

quando uma pessoa é favorável à inovação e 

à mudança (podem falar sobre isso e como 

é útil e até mesmo acreditar que a estão a 

fazer), a atracção de velhos hábitos e padrões 

culturais pode restringir a aprendizagem de 

novas práticas e comportamentos. Além das 

actividades básicas do EWS, a sua sessão 

de formação deve lidar com essa inércia de 

frente, incluindo tempo para a reflexão dos 

participantes e discussão sobre o que tem que 

ser feito para alcançar a mudança. A Figura 8G 

à direita dá um exemplo de exercício de reflexão 

usado pela equipa SDPP em Timor-Leste.

Torne o seu workshop interativo e participativo. 

Não só isso pode tornar a formação mais 

interessante e envolver os participantes, 

como vai ajudar a integrar os diferentes estilos 

de aprendizagem do grupo e ajudar com o 

teambuilding. Um método que o SDPP usou 

com sucesso foi dividir participantes em 

grupos e atribuir deveres de apresentação de 

relatórios aos indivíduos. Os participantes foram 

responsáveis por resumir os pontos-chave no 

final de cada actividade de formação. O Quadro 

8H apresenta alguns dos métodos que o SDPP 

utilizou na sua formação.

PRINCIPAIS PRINCÍPIOS PARA 

O ENSINO DE ADULTOS

1. O material apresentado tem que ter 

utilidade prática imediata. 

2. O material apresentado tem que ser 

relevante nas vidas dos adultos. 

3. O ambiente formativo tem que ser 

acolhedor para que todos se sintam 

seguros a participar. 

4. A apresentação tem que ser cativante. 

5. A formação tem que ser apresentada 

de forma respeitosa, com oportunidade 

para os formandos se exprimirem. 

Font: Effective Adult Learning: A Toolkit 

for Teaching, Northwest Center for 

Public Health Practice, University of 

Washington (2012)
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Cenário:

Maria, uma menina do 4.º ano, tem faltado 

à escola 4 dias por semana desde que a 

escola começou. Encene uma visita aos pais. 

Enquanto está em casa, apercebe-se que a 

Maria está ocupada a tomar conta de 3 crianças 

pequenas - irmãos e irmãs mais novos. O que 

diz para incentivar os pais a enviá-la à escola 

todos os dias?

Fransisco, um menino do 4.º ano, faltou 12 dias 

nos últimos dois meses. Encene a conversa 

que terá com a sua mãe para descobrir 

porque é que faltou. Outras pessoas da sua 

aldeia dizem tê-lo visto a trabalhar na quinta da 

família, porque é época das colheitas. O que 

diria para se certificar de que os seus pais o 

mandam para a escola todos os dias?

Luisa, uma menina do 5.º ano, faltou a testes 

no mês passado a Português e Tétum, talvez 

por ter faltado tanto ou por não perceber 

a matéria. Encene a reunião que terá com a 

sua mãe para descobrir maneiras de ajudá-la 

a ter sucesso na escola. A família vive numa 

casa muito simples, aparentemente com muita 

gente num espaço muito pequeno. A Luísa 

tem cinco irmãos e irmãs mais novos.   

Domingos, um menino do 5.º ano, foi bom 

aluno no passado, mas tem evidenciado 

recentemente uma série de alterações de 

comportamento. No mês passado, faltou aos 

testes de Matemática, Ciências e Português. 

Alguns colegas acusam-no de ter roubado 

comida e lápis e de se ter envolvido em brigas 

com outros colegas fora da escola. Na escola 

alguns professores dizem que se tornou muito 

“atrevido”. Encene a conversa que pode ter 

com os pais para explorar o que se está  

a passar.

Actividade:

Divida os professores em grupos de 2-5 

participantes. Peça-lhes para pegarem num 

dos cenários e reflectirem sobre a situação na 

sua escola. Será uma situação comum ou não? 

Têm conhecimento de casos semelhantes?

Em seguida, peça aos grupos para sugerirem 

acções para um trabalho de grupo entre 

um professor e um líder da comunidade 

para melhorar a assiduidade nesse cenário 

específico.

Peça-lhes para indicarem quem seria 

responsável por adoptar medidas em cada 

etapa e analisar se essa acção é viável dados os 

factores envolvidos (tempo, carga de trabalho 

e aspectos culturais).

Após 20 minutos de discussão, peça a cada 

grupo para reportar de volta a todos os 

participantes. Pergunte aos participantes:

• Os processos descritos são exequíveis na 

sua realidade? 

• Que compromissos tem o professor que 

assumir para melhorar a situação? 

• Como se pode manter um registo preciso? 

• Quais os benefícios para a escola, para o 

professor e para a comunidade?

Destaque acções em geral e estabeleça prazos 

(por exemplo, os registos de assiduidade 

têm ser preenchidos diariamente; devem ser 

analisados semanalmente; debates semanais 

com membros da comunidade, etc.)

REFLEXÃO E DEBATE: PRIMEIROS PASSOS PARA SOLUÇÕES PARTICIPATIVAS

Quadro 8G
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Quadro 8H – O quadro infra mostra alguns métodos que o SDPP usou nas suas formações.

• Team-building

• Visão geral do 

Abandono Escolar

• Avaliação e 

Classificação

• Acompanhamento e 

Accionamento

• Escola Amiga da 

Criança/Ensino e 

Aprendizagem

• Contacto com pais

• Envolvimento das 

Comunidades

• Gestão

• Supervisão

• Motivadores/jogos

• Trabalho de grupo

• Debate

• Reflexão

• Apresentação

• Reflexão

• Q&A

• Apresentação

• Simulação/Prática

• Apresentações de 

Grupo

• Apresentação

• Debate

• Encenação

• Apresentação

• Demonstração

• Encenação

• Apresentação

• Encenação

• Caso de Análise

• Apresentação

• Reflexão

• Encenação

• Apresentação

• Reflexão

• Debate

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Equipas EWS

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Todo o Grupo

• Equipas EWS

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Todo o Grupo

• Equipas EWS

• Todo o Grupo

• Grupos Inter-

escolares

• Equipas EWS

• Directores de Escola

• Professores

• Líderes Comunitários

• Directores de Escola

• Professores

• Líderes Comunitários

• Directores de Escola

• Professores

• Directores de Escola

• Professores

• Directores de Escola

•  Professores

• Directores de Escola

• Professores

• Líderes Comunitários

• Directores de Escola

• Líderes Comunitários

• Directores de Escola

• Professores

• Líderes Comunitários

MétodoContend Grupo Participantes

MÉTODOS DE FORMAÇÃO ILUSTRATIVOS PARA FORMAÇÕES EWS
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As encenações são uma técnica 

particularmente eficaz para dar oportunidade 

aos participantes de praticarem os métodos da 

realização de algumas das actividades EWS. A 

Figura 8I abaixo fornece algumas ideias para o 

uso de encenações na formação EWS.

Estas são algumas das lições para a formação 

de equipas EWS da escola:

1. Clarifique bem os papéis e 

responsabilidades na implementação do EWS. 

2. As equipas EWS da escola devem ser 

formadas um mês antes do início do ano 

lectivo. 

3. Deixe o pessoal escolar explorar situações 

da “vida real” de alunos nas suas escolas 

durante as formações. Deixe-os explorar como 

um EWS podia ter ajudado. Incentive este tipo 

de diálogo e partilha durante as actividades  

de grupo. 

4. Na formação, sublinhe que o contributo 

deles em formas de melhorar o EWS é 

apreciado. 

5. Incentive as equipas escolares a discutir 

sobre como operacionalizar as actividades 

EWS, enquanto eles têm tempo para fazer isso 

e poucas distrações.

A Figure 8J inclui algumas dicas finais para a 

formação.

Lembre-se, o sucesso do seu EWS depende 

bastante do sucesso da sua formação!

Está pronto a começar a sua formação. 

Há uma última coisa a abordar no seu 

planeamento EWS. Na última unidade do nosso 

guia discutiremos gestão, monitorização e 

manutenção do seu EWS.

Figura 8I 

IDEIAS PARA ENCENAÇÃO

Visitas a casa: 

Separe os participantes em grupos de dois. Uma pessoa realiza a visita a casa; a outra faz 

de pai / encarregado de educação. Dê alguns dados (nome da criança, idade, sexo, motivo 

da visita). Use a árvore da decisão da Índia da Unidade 5. Deixe o par resolver a situação. Os 

observadores podem dar feedback.

Reunião de Gestão de Caso: 

Divida em grupos de três. Uma faz de director de escola, os outros de director de turma 

e professor de disciplina. Dê algumas instruções sobre a criança a debater (use os seus 

indicadores EWS). Deixe o grupo determinar a acção a empreender. Os observadores podem 

dar feedback.

Uso de Posters:  

Distribua três participantes por cartaz. Eles apresentam a mensagem e, em seguida, respondem 

a perguntas da audiência que pais e membros da comunidade possam fazer.
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NOTAS FINAIS

1 Dalto, Jeffrey (2014). “Robert Mager’s Performance-Based Learning Objectives” http://blog. convergencetraining.

com/robert-magers-performance-based-learning-objectives.  

Quadro 8J

1. Use vários tipos de grupos; grupos inteiros, pequenos grupos, pares. 

2. Misture a composição dos grupos, usando quer grupos de agrupamentos de escolas quer 

grupos da mesma escola. 

3. Use os caso de análise para reforçar o que lhes “diz”. 

4. Dê aos participantes o tempo adequado para colocarem as suas perguntas e oferecerem as 

suas próprias perspectivas sobre o abandono escolar. 

5. Lembre-se de usar as preocupações deles e ideias pedidas durante o workshop e visitas a 

casa. 

6. Dê uma oportunidade aos participantes de dirigirem sessões se possível. 

7. Proporcione o tempo adequado para praticarem o uso das fichas de avaliação e classificação 

e completarem todas os formulários de acompanhamento. 

8. Assegure que existem pacotes de dados extra sobre a escola. 

9. Dê feedback construtivo. 

10. Certifique-se de que percebem que vão ter oportunidades durante a implementação do EWS 

para darem sugestões sobre formas de melhorarem o EWS. 

11. Incentive os participantes a desligarem os telemóveis durante o workshop. 

DICAS PARA UM WORKSHOP INTERACTIVO
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Tornar a formação interactiva e participada, como nesta fotografia, 

melhora a aprendizagem.

FORMAÇÃO DUMA EQUIPA NO TAJIQUISTÃO
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Gerir, Monitorizar  

e Manter o  

seu EWS

Unidade 9

Prevenir o Abandono Escolar

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA 

DE ALERTA RÁPIDO



VERSO DO SEPARADOR

(Não imprimir)



“Queria desistir da escola pois não conseguia ler nem escrever. Pensei que desistir era o mais fácil “, disse 

Tillo Ghoibov, um aluno do 9.º ano do distrito de Vose, Tajiquistão.

O pai e os irmãos mais velhos do Tillo vão diariamente à procura de trabalho, enquanto que a mãe cuida 

duma família de dez filhos. “Temos uma vida difícil”, disse a mãe. “Francamente, eu sou analfabeta, por 

isso não posso ajudar os meus filhos com os trabalhos de casa. O Tillo não sabia ler nem escrever, e nós 

queríamos tirá-lo da escola.”

Os alunos no Tajiquistão abandonam a escola para muitas razões. As famílias não podem pagar as 

despesas da escola ou dependem fortemente dos filhos para trabalharem ou ajudarem em casa. Por vezes, 

alunos como o Tillo simplesmente faltam muito à escola, atrasam-se e ficam desanimados. Felizmente, 

os professores do Tillo tinham participado em acções de formação do programa SDPP que os ensinaram 

a identificarem alunos em risco de abandono escolar, a dar-lhes apoio escolar extra e encorajamento, a 

acompanharem o progresso dos alunos e a comunicarem com as suas famílias.

Tillo começou a frequentar o programa pós-escolar, onde tutores formados pela equipa SDPP lhe deram 

lições suplementares em disciplinas-chave. Graças a estratégias de aprendizagem mais interactivas 

e participativas e à inserção num pequeno grupo que acolheu o Tillo como aluno em risco, as suas 

capacidades de leitura e escrita melhoraram rapidamente.

A escola também acompanhou de perto a assiduidade e as notas do Tillo para as monitorizar. Comunicava 

regularmente com os pais de Tillo sobre as suas dificuldades e progressos. A mãe do Tillo também reuniu 

com os professores e funcionários do programa para saber o que poderia fazer em casa para ajudar os 

seus filhos a saírem-se melhor na escola.

Hoje, o Tillo está mais confiante na aula e ansioso por estudar. “O impacto do programa é muito 

perceptível”, disse o diretor da escola do Tillo. “Os professores do Tillo estão felizes com os resultados. Ele 

agora é activo, não só no programa pós-escolar de tutoria, mas também nas suas aulas normais.” O Tillo 

quer acabar o secundário para poder continuar os seus estudos e tornar-se ele próprio professor.

OS ALUNOS RECEBEM APOIO PARA TRIUNFAR
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O seu EWS está concebido; formaram-se 

equipas EWS da escola; fez a sua formação e 

está pronto para iniciar a implementação. Mas 

há mais algumas coisas a debater

• gerir e manter o seu EWS; 

• como monitorizar o seu EWS; 

• quando e como fazer alterações; e 

• melhores práticas sobre como apoiar boas 

operações do EWS. 

Gerir e Manter o seu EWS
Como é que vai gerir o seu EWS? Para 

melhores resultados, um EWS requer uma 

estrutura de gestão de dois níveis. O primeiro 

nível é a estrutura posta em prática ao nível 

da escola-comunidade, que incide sobre a 

execução directa do EWS. O segundo nível é 

GERIR, MONITORIZAR E MANTER O  
SEU SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO
Como manter a aplicação efectiva do Sistema de Alerta Rápido? Um EWS destina-

se a ser implementado pelas escolas e comunidades, mas quem é o responsável 

pela sua gestão? Como se sabe se ele está realmente a ser bem aplicado ou se 

deve ser alterado para se tornar mais útil? O que pode fazer para incentivar escolas 

e comunidades a continuar com o bom trabalho? Esta unidade final - Unidade 

9 - sugere uma estrutura de gestão de dois níveis para o EWS, com base na 

escola-comunidade e no gabinete local de projetos ou de educação. Em seguida, 

examina diferentes opções de monitorização e dá exemplos das ferramentas de 

monitorização e processos usados pelo SDPP. Conclui com uma reflexão sobre as 

melhores práticas e lições aprendidas - tanto do SDPP como de outros programas 

com sede nos EUA - com vista a manter o seu EWS. Este documento deu orientações 

sobre a construção e funcionamento dum EWS, mas são apenas sugestões. Você e 

a sua equipa devem adaptar-se ao que funciona no vosso país e nas vossas escolas 

para construir uma primeira linha de defesa contra o abandono escolar.

a estrutura em vigor na unidade de gestão do 

projecto ou da autoridade (ou organização) 

de educação mais próxima da escola e 

encarregada da supervisão escolar de rotina 

e da fiscalização, como os gabinetes locais 

de educação em muitos países. O seu foco é 

o apoio e a manutenção do EWS em geral na 

rede de escolas e comunidades em causa.

A maior parte deste guia focou-se em aprender 

como implementar um EWS. A reflexão sobre a 

gestão de nível inferior ou imediato será breve. 

O foco principal da Unidade 9 está no segundo 

nível de gestão a nível da rede escolar.
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Uma Estrutura de Gestão do  

EWS a Dois Níveis
A Figura 9A infra ilustra a estrutura de gestão 

EWS de dois níveis. As principais tarefas 

realizadas em cada nível são identificadas nas 

caixas de texto. Embora o que aconteça no 

primeiro nível (escola-comunidade) é o centro 

de acção para a implementação dum EWS, 

o segundo nível (rede escolar) é onde o apoio 

em curso, modificação e adaptação do EWS 

ocorre. Se o Ministério implementa o EWS, é 

provável que um escritório sub-distrital, distrital 

ou regional assuma estas responsabilidades 

e tarefas. No entanto, se for um projeto ou 

outra organização a gerir a intervenção, 

provavelmente será a sua equipa a responsável 

pelas tarefas de gestão da rede escolar. Em 

qualquer caso, se estiver a trabalhar em escolas 

do governo, o Ministério deve estar a par e 

autorizar as suas actividades. Mesmo que o 

EWS seja implementado através dum projeto, 

envolver o Ministério tanto quanto possível na 

sua gestão aumenta a probabilidade deste EWS 

evoluir e ser mantido a longo prazo.

Primeiro Nível: Gestão do  

EWS a Nível da Escola
Mesmo que o EWS se reja por parcerias e 

transparência na tomada de decisões, para 

que possa ser adequadamente implementado 

e mantido, a respectiva execução na escola e 

na comunidade tem que ser gerida por alguém. 

Até certo ponto, as equipas individuais EWS 

da escola têm flexibilidade para definir “quem 

manda.” Mas independentemente de quem 

Figura 9A – Estrutura de Gestão de Dois Níveis EWSg

Segundo Nível (Rede Escolar)  
Tarefas Chave

• Formar equipas EWS da escola

• Visitas à escola/monitorização das equipas 

EWS da escola

• Proceder a revisões semestrais de 

mediadores regionais/distritais 

• Apoio contínuo a equipas EWS da escola 

• Adaptação do processo e enquadramento 

EWS 

• Fluxo de informação dum nível do MOE 

para outro. 

Primeiro Nível (Escola-Comunidade)  
Tarefas Chave

• Formar equipas EWS da escola

• Agendar datas de avaliação e classificação 

• Reuniões mensais de gestão de caso 

• Formar Comités Anti-Abandono 

• Implementar estratégias de resposta 

imediata

• Apoio contínuo a equipas EWS da escola

• Organizar dias abertos

• Reuniões de gestão de equipa EWS da 

escola trimestrais para monitorizar o que 

está a acontecer 

Gestão da 
escola-comunidade 

EWS

Gestão rede escolar EWS
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assume esse papel, certas questões e tarefas 

devem ser abordadas para um EWS avançar, 

alcançar resultados e manter-se. (Ver Figura 9A)

As equipas EWS da escola dividem-se 

naturalmente em dois sub-grupos - pessoal 

escolar e membros da comunidade - baseado 

nos seus diferentes papéis e responsabilidades 

no EWS. Como já vimos em unidades anteriores, 

as escolas criam equipas EWS que incluem 

pessoal da escola e membros da comunidade 

de modo a que estes possam com sucesso 

evitar o abandono escolar. Usar uma comissão 

em que diferentes actores se juntam como 

uma equipa é positivo para a implementação 

do EWS. Este tipo de colaboração permite 

aos membros da comissão com diferentes 

estatutos na comunidade trabalharem em 

conjunto para tomar decisões conjuntas sobre 

acções destinadas a apoiar alunos em risco e 

implementar actividades.

Embora a estrutura do comité EWS escolar 

deva ser relativamente simples, o líder mais 

adequado é o director da escola ou o vice 

director. Por duas razões. Primeiro, a intervenção 

EWS baseia-se em registos escolares e é 

guiada por decisões da escola sobre quem 

está em risco. Segundo, o pessoal externo 

geralmente não tem competência para exercer 

autoridade sobre as actividades do pessoal da 

escola. Em última análise, o director da escola 

é responsável pela liderança e implementação 

do EWS, especialmente se for um programa 

autorizado pelo Ministério da Educação. Na 

maioria dos casos, um director de escola é 

um funcionário público com certas obrigações 

e responsabilidades. Sobretudo, como “líder” 

duma escola, o director  tem um papel definido, 

nível de autoridade e estatuto na comunidade.

Isso não significa, porém, que o director da 

escola deva tomar decisões isolado. Existem 

duas formas de incentivar a igualdade na equipa 

EWS: agendar reuniões regulares completas do 

comité EWS para planear e rever actividades; 

e alternar responsabilidades na presidência 

de reuniões entre o director da escola e o 

presidente do Comité Anti-Abandono (SSC).

Os presidentes do SSC devem ser eleitos pelos 

membros do comité. Embora seja claramente 

alguém que cumpre os critérios para membro 

da comissão, o presidente do SSC pode 

não ter um estatuto equivalente ou o nível de 

autoridade do diretor da escola.

Os critérios para membros do SSC abordados 

na Unidade 7 estão resumidos na caixa de texto 

infra. A autoridade dessa pessoa assenta em 

grande parte na integridade e compromisso 

da pessoa escolhida pelo grupo. É um cargo 

importante, pois o presidente do SSC vai 

co-gerir as actividades do EWS da escola.

Quem deve ser presidente do SSC? Uma 

opção para selecionar para este cargo é 

nomear uma pessoa diferente como presidente 

por um determinado período de tempo, por 

exemplo, o ano lectivo académico. A outra 

abordagem é simplesmente designar o 

presidente em exercício do SMC ou da PTA 

como presidente do SSC. Apesar de existirem 

benefícios evidentes nisso, se quiser ambas 

as comissões a funcionarem bem, duplicar as 

responsabilidades dessa pessoa pode impedi-la 

de fazer um bom trabalho. Em qualquer caso, 

WS TWO-TIER MANAGEMENT 
STRUCTURE

CRITÉRIOS DE PERTENÇA DO SSC 

Os membros do SCC devem ser:

• Disponíveis 

• Representativos da comunidade e incluir 

mulheres e jovens 

• Letrados

• Empenhados 

• Cooperantes 

• Respeitadores 

• Sensíveis 

• Voluntaristas 

• Respeitadores de “questões territoriais” 

• Discretos e respeitar a confidencialidade
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o âmbito de trabalho do presidente do SSC 

deve estar claramente definido para que toda 

a gente saiba exactamente o que se espera do 

presidente e como o podem ajudar.

É importante lembrar que os membros do SSC 

são voluntários. Nem o director da escola, 

nem o presidente do SSC têm autoridade 

sobre os membros da comunidade. O seu 

“poder” assenta na persuasão moral e no 

compromisso dos membros individuais dos 

SSC. Tal compromisso deve ser estimulado. É 

importante que os membros da comunidade se 

sintam parte da equipa e que o seu contributo é 

valorizado. Tanto o director da escola e como o 

presidente do SSC devem garantir que eles são 

incluídos nas reuniões, envolvidos em debates e 

tratados com respeito.

Segundo Nível: Gestão do 
EWS a Nível da Rede Escolar
Além de formações iniciais e de reciclagem 

periódicas para as equipas EWS da escola, 

o grosso das tarefas de gestão da rede 

escolar centra-se em monitorizar o que está 

a acontecer nas escolas e comunidade para 

garantir uma boa implementação, para ajudar 

a solucionar problemas de implementação do 

EWS, para fazer ajustes ao programa do EWS e 

para proceder como for necessário para apoiar 

as operações mais eficientes.

Cada unidade de gestão de rede escolar que 

supervisiona o EWS num grupo de escolas tem 

de criar equipas de apoio ao EWS. O número 

de equipas depende do número de escolas na 

rede, como se agrupam administrativamente 

(por exemplo, um distrito ou vários distritos) e a 

dispersão geográfica.

Cada equipa de apoio EWS deve ter um 

coordenador e um número de mediadores 

baseado nas considerações supra. Deve 

ser atribuído a cada mediador um conjunto 

de escolas e equipas EWS da escola para 

acompanhar e apoiar regularmente. Embora 

as diferenças entre os países SDPP sejam 

vastas (afastamento das escolas, nível de 

qualificação dos funcionários da escola, líderes 

comunitários e mediadores, número de escolas 

intervencionadas, etc.) a “regra geral” é ter um 

mediador para 20 a 25 escolas. É desejável ter 

um número menor de escolas por mediador; 10 

escolas por mediador seria o ideal.

Considere as seguintes questões ao determinar 

o número de mediadores que precisa:

• Vão usar transportes públicos? (Usar 

transporte público aumenta o tempo de 

viagem entre as escolas consideravelmente.) 

• Quantas vezes quer que o mediador visite 

cada equipa EWS da escola? Em geral, leva-

se um dia a realizar a visita. O que dá tempo 

ao mediador para observar um mínimo de 

três salas de aula, rever os registos e falar 

com os professores, o director da escola, 

líderes comunitários, pais e até alguns 

alunos. 

• Quer que os mediadores participem em 

reuniões comunitárias ao longo do ano 

lectivo? 

• Quantas escolas no circuito de cada 

mediador? Faça as contas. Se quiser que 

cada equipa EWS da escola receba uma 

visita a cada trimestre, qual é o número 

máximo de escolas que um mediador pode 

visitar? Lembre-se que são funcionários 

do Ministério e provavelmente terão outros 

deveres a cumprir. Estas responsabilidades 

adicionais sobrepõem-se a responsabilidades 

EWS? Quanto mais visitas um mediador 

puder fazer melhor a implementação, 

especialmente no primeiro ano. 

• Em quantas actividades de apoio a nível de 

circuito ou de agrupamento espera que eles 

se envolvam? 

• Se pretende usar uma abordagem de 

fiscalização intensa, pode ser recomendável 

reduzir o número de visitas escolares ao 

longo do tempo. Por exemplo, uma escola 

recebe a visita uma vez por trimestre, no 

primeiro ano de implementação, mas só 

duas vezes por ano no segundo ano e 

apenas uma vez no terceiro. Isto permite-lhe 

escalonar o apoio para fornecer mais apoio a 

novas escolas. 

• Vai usar equipas de acompanhamento inter-

escolares que possam apoiar os esforços 

dos mediadores a nível regional / distrital? 
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APRENDER, BRINCAR E FICAR NA ESCOLA
Alunos numa escola do Tajiquistão a jogar xadrez depois duma hora de 

tutoria. Uma combinação de apoio lectivo e actividades sociais pode ajudar a 

reduzir o abandono.  
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Uma das tarefas mais importantes das equipas 

de gestão de rede escolar é garantir fluxos 

de informação dum nível para o outro. A 

sustentabilidade e o futuro reforço do EWS 

depende largamente dos decisores-chave 

dentro e fora do Ministério saberem o que está 

a passar e com que efeitos. Fornecer apenas 

uma grande quantidade de informação não 

vai resultar - as pessoas estão demasiado 

ocupadas para lerem grandes relatórios e 

avaliarem muitos dados. Os que trabalham 

no segundo nível, especialmente o chefe da 

equipa EWS da escola, têm que filtrar o que 

partilhar e quando partilhá-lo. Se houver mais 

do que uma equipa de gestão de rede escolar, 

é aconselhável que eles se encontrem uma vez 

por ano para partilhar o que estão a aprender 

e estratégias sobre como partilhar informações 

com outras pessoas.

Monitorizar o seu EWS
Deseja manter o seu EWS no caminho certo 

e fazer o que é suposto fazer. Por isso, 

precisa de saber o que está a acontecer 

nas escolas e comunidades. A monitoração 

permite determinar se o EWS está a ser 

implementado como foi concebido, a chamada 

“fidelidade de implementação.” A monitorização 

permite que verifique se está tudo a ser feito 

correctamente, de forma completa e onde 

há “pontos sensíveis”. Alguma monitorização 

resultará de observações directas e revisões de 

registos e históricos. Outras informações serão 

reunidas à medida que os seus mediadores 

vão falando com membros da equipa EWS 

da escola que implementam o EWS e os 

beneficiários previstos (alunos, pais, etc.). O 

objectivo principal da monitorização é aprender 

o quão bem as actividades EWS estão a ser 

implementadas (ou mesmo se estão a ser 

implementadas) e o que pode ser feito para 

tornar o EWS uma ferramenta melhor para as 

escolas e comunidades.   

Os decisores do seu projecto, organização e/

ou o Ministério também têm de compreender 

o quão bem o EWS está a funcionar, 

especialmente se planearem expandir a rede. 

Por exemplo, os decisores têm que recolher 

informações sobre o quão é necessária a 

formação das equipas EWS da escola, os 

tipos de problemas que surgem durante a 

implementação dum EWS, quantas escolas 

cada mediador pode fiscalizar, quanto tempo 

demora a determinar que um EWS está a fazer 

a diferença na mudança de comportamentos de 

alunos em risco, etc.

É importante que tanto os mediadores que 

realizam o acompanhamento como as equipas 

EWS da escola percebam o propósito das 

actividades de monitorização. É comum 

pensar que servem para ver resultados da 

avaliação do desempenho do aluno que é 

suposto o EWS resolver (ou seja, o abandono, 

a assiduidade, comportamento e o trabalho 

na aula). Quando as pessoas temem que a 

sua escola ou comunidade seja julgada no 

que respeita à melhoria desses resultados, 

por vezes, apesar de seus melhores esforços, 

há um risco de introdução de distorções. Um 

EWS é particularmente sensível porque a sua 

eficácia depende de registos precisos sobre 

o comportamento dos alunos. Aumentar a 

assiduidade, por exemplo, é um acto que se 

faz com um lápis. Ser avaliado por resultados 

que podem estar para além do seu controlo 

pode ser desanimador. Isto é especialmente 

importante uma vez que grande parte da 

implementação recai sobre os membros da 

comunidade que voluntariam o seu tempo e 

trabalho.

Para evitar isso, explique claramente o que está 

sendo monitorizado, porquê e como. Mostre às 

DICA: QUANDO INTRODUZIR

A MONITORIZAÇÃO

As formações da equipa EWS da escola 

dão uma boa oportunidade para introduzir 

o tema. A sua equipa de formação 

deve rever os planos de monitorização, 

ferramentas e procedimentos. Saber 

o que são e ter a oportunidade de os 

debater faz da monitorização um exercício 

de cooperação destinado a melhorar o 

funcionamento do EWS.
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equipas EWS da escola que está a fazer antes 

de começar e debater com eles o que observou 

e registou durante as suas visitas. Quanto mais 

transformar isto num processo de diálogo, 

maior a confiança deles de que a monitorização 

é para obter melhorias.

As checklists ou guias podem ser utilizados pelo 

pessoal escolar e pelos líderes comunitários 

durante as visitas à escola / sala de aula para 

promover este intercâmbio. Usar um formato 

padrão reduz o risco de subjectividade e cria 

uma base comum para os debates a fazer. Os 

formulários devem ser simples de implementar 

e utilizar, de modo a que o processo de 

monitorização possa ser realizado fácil e 

rapidamente.

  

Frequência
Com que frequência precisa de monitorizar? 

O acompanhamento e apoio contínuo devem 

andar lado a lado. As informações recolhidas 

durante as visitas de monitorização da equipa 

de gestão EWS da escola ou do mediador 

devem ser usadas para identificar áreas 

débeis que precisam de apoio de reciclagem 

escolar ou do agrupamento. Cada escola / 

comunidade deve ser visitada pelo menos uma 

vez por trimestre e mais vezes se o tempo 

o permitir. Todos os formulários e diários de 

visita escolar de monitorização devem ser 

formalmente revistos durante as reuniões de 

revisão do mediador. Isto permite que a equipa 

de planeamento possa fazer ajustes ao EWS 

conforme necessário.

A expressão “tamanho único” não resulta no 

apoio a iniciativas escolares. A premissa EWS 

de que os estudantes em risco precisam de 

mais apoio também se aplica às equipas EWS 

da escola. Podem haver equipas que querem 

implementar um EWS, mas têm dificuldades 

para o fazer funcionar. Durante o período de 

implementação, direccione o seu apoio para as 

equipas EWS da escola em cada circuito que 

precisa de mais ajuda. Os que precisam de 

mais ajuda devem obtê-la. Os que precisam de 

menos podem servir como “melhores amigos” 

para escolas vizinhas com dificuldades.

Esta abordagem é particularmente útil a novos 

grupos de escolas adicionados à rede. Baseie-

se sobre o que equipas EWS mais experientes 

aprenderam e use-o tanto na formação como 

nas actividades de apoio a novos grupos em 

curso. De forma a prestar apoio diferenciado 

às equipas EWS da escola, a monitorização 

deve ser frequente o suficiente para identificar 

as que têm problemas. O apoio deve ser dado 

antes que técnicas e procedimentos impróprios 

estejam firmemente enraizados.

Ferramentas e Procedimentos de 

Monitorização
Existem diferentes ferramentas à disposição 

para monitorizar o que está a acontecer 

na escola e na comunidade. O Quadro 9B 

enumera-as e fornece alguns prós e contras de 

cada uma. A lista não pretende ser exaustiva, 

mas ilustrativa das muitas ferramentas e 

abordagens disponíveis. Saiba que os melhores 

planos de vigilância usam uma combinação de 

métodos para reunir informações sobre o que 

está a acontecer e obter múltiplas perspectivas 

de diferentes grupos, neste caso professores, 

pais, etc.

Embora cada mediador tenha escolas 

específicas atribuídas, se a logística o permitir, 

você pode pedir aos mediadores que realizem 

visitas de monitorização às escolas uns dos 

outros. Rodar ocasionalmente o mediador que 

visita cada escola pode ser muito benéfico. 

Pode promover o enriquecimento mútuo das 

melhores práticas. Pode também reduzir o 

risco de aproximação dos mediadores às suas 

equipas EWS a um ponto em que hesitam em 

abordar com dureza questões que surjam.

O seu sistema de monitorização EWS pode 

ser simples ou complexo, conforme desejar. 

O trade off é claro, entre a facilidade de 

implementação e a capacidade de fazer, por 

um lado, e o detalhe e a profundidade de 

informação, por outro. Abaixo, damos opções 

para cada um. Estão disponíveis mais detalhes 

sobre ferramentas de monitorização e sua 

aplicação na Unidade 9 do Anexo Digital.
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A tarefa básica de monitorização dum EWS é 

verificar se e em que medida as actividades 

EWS são implementadas e se e em que 

medida os procedimentos associados são 

acompanhados a nível da escola-comunidade. 

Os dados são reunidos, sobretudo, pela análise 

dos documentos do EWS em cada escola - 

folhas de avaliação e classificação, registos de 

acompanhamento de alunos em risco, histórico 

de comunicações com a família e actas de 

reuniões de gestão de caso. A vantagem é que 

este tipo de avaliação checklist é relativamente 

rápida e fácil de fazer. A desvantagem é que 

se baseia em registos. Algumas escolas podem 

estar a implementar as actividades mas a não 

manter registos , considerando essa tarefa 

facultativa.

A caixa de texto da página seguinte mostra 

os elementos e questões-chave que o seu 

programa de monitorização deve abordar: 

adesão, diferenciação, exposição/dosagem, 

qualidade e capacidade de resposta.

Conceber as suas ferramentas de 
monitorização.  O passo inicial no 

desenvolvimento do sistema é definir os 

Quadro 9B - Avaliar a Fidelidade de ImplementaçãoQ p ç

AVALIAR A FIDELIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO Prós(+)/Contras(-)

Auto-reporte de 
informação

Observações

Históricos, relatórios

• Questionários

• Inquéritos

• Entrevistas

• Verificações 

localizadas

• Observações dos 

pares/director 

da escola líderes 

comunitários

• Rúbricas

• Ferramentas de 

monitorização de alunos

• Histórico de líderes da 

comunidade

• Histórico de gestão de 

casos

• Registos de 

telefonemas,visitas a 

famílias, etc.

- Auto-reporte pessoal/ 

famílias, etc.

+ Moderadamente eficiente

+ Moderadamente fiável

+ Informação fácil de analisar

- Adulterados e podem ser 

pouco fiáveis

+ Eficiente

+ Possibilidade de análise da 

informação 

- Pode ser difícil de 

implementar e sujeito a 

erros

- Leva muito tempo

- É difícil analisar a 

informação

+ Dão a melhor informação 

sobre o que sucede em 

certas situações como a 

interacção com as aulas
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componentes essenciais do próprio EWS 

a monitorizar. As equipas dos países SDPP 

monitorizaram várias etapas do processo 

de implementação do EWS. Os quatro 

componentes essenciais que o SDPP 

identificou eram:

1. Identificação dos alunos em risco. 

2. Acompanhamento de alunos em risco. 

3. Comunicação com os pais de alunos em 

risco. 

4. Acções de acompanhamento para apoio de 

alunos em risco. 

Depois de ter definido os componentes mais 

essenciais do EWS, desenvolva as suas 

ferramentas de monitorização. Desenvolva 

perguntas específicas para cada componente 

que guiarão a monitorização na recolha de 

informações sobre em que medida esse 

componente está a ser implementado. Por 

exemplo, o SDPP identificou as seguintes 

questões para o Componente 1 EWS (se os 

alunos estavam a ser identificados):

• O professor efectuou uma avaliação de risco 

para cada aluno? 

• A avaliação de cada aluno corresponde 

adequadamente ao número de faltas na 

Folha de Presenças? 

• A data de nascimento do aluno está 

registada no Livro de Presenças, no Livro de 

Acompanhamento do Aluno ou no Livro de 

Registo do Aluno? 

• Que alunos têm avaliação em [língua] e 

Matemática no Livro de Acompanhamento 

do Aluno ou no Livro de Avaliação da Aula 

para o mês? 

Para fazer um recolha de dados e análise tão 

simples quanto possível, recomendamos uma 

checklist: cada questão estruturada de forma 

a que a resposta possa ser quantificada (p. 

ex., sim / não, número de horas, etc.). Cada 

pergunta deve ser acompanhada de instruções 

práticas. Por exemplo, o nome do formulário 

a consultar para a informação e a pessoa 

que “actualiza” o formulário. O Quadro 9C 

exemplifica uma ferramenta de monitorização 

SDPP na Índia que lida com o Componente 

1 (se os alunos em risco estavam a ser 

identificados).

Quanto menor a ferramenta, melhor. Os SDPP 

utilizaram cerca de 40 itens na sua checklist 

de monitorização EWS, cerca de dez itens por 

componente. Idealmente, projecte as suas 

ferramentas de monitorização juntamente 

com o seu programa. As checklists são mais 

CINCO ELEMENTOS DE FIDELIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PARA 

MONITORIZAR

Adesão: a intervenção foi executada como foi concebida ou conforme planeada?

Diferenciação do Programa: Que características críticas da intervenção diferem do projecto?

Exposição ou dosagem: Os participantes (equipas EWS da escola e alunos em risco) receberam  

o número de contribuições ou participaram no número de actividades planeadas?

Qualidade de entrega: A intervenção foi bem aplicada e com os níveis previstos de qualidade  

(por exemplo, os materiais tinham a qualidade esperada ou agentes com conhecimentos, capacidades 

ou entusiasmo esperados para executar o programa)?

Resposta do participante: Executores (i.e., equipas EWS da escola) e beneficiários participaram como 

pretendido (por exemplo, interessados, entusiasmados)?

DICA: CONSULTE AS SUAS 

EQUIPAS EWS
É aconselhável consultar as suas equipas 

EWS da rede escolar. Pode descobrir 

que têm pontos de vista diferentes sobre 

o que é “essencial”. O SDPP consultou 

todos os quatro países para chegar a uma 

lista padronizada a usar em cada escola-

comunidade.
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CONSULTAR OS ALUNOS
Um membro da equipa de monitorização EWS a falar com um aluno em 

situação de risco numa escola SDPP no Camboja para reunir informações 

sobre a respectiva experiência com o EWS. 
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propícias ao acompanhamento das acções 

necessárias, por isso saber de antemão o que é 

necessário (p. ex., certas actividades de apoio 

aos alunos) pode ser incorporado tanto na 

sua formação EWS como nas ferramentas de 

monitorização.

Certifique-se que testa as suas ferramentas de 

monitorização em escolas seleccionadas com 

um leque de mediadores da equipa do EWS 

da rede escolar. As escolas e os mediadores 

devem ter diferentes níveis de capacidades 

- as escolas para a implementação do EWS 

e os mediadores para o preenchimento dos 

formulários de monitorização - para que 

possa criar um formulário adequado à maioria 

dos contextos. Se desenvolver ferramentas 

num idioma diferente daquele em que serão 

administradas, tenha em conta que algumas 

perguntas simplesmente não “resultam”, 

quando traduzidas. 

Recolher dados de monitorização. Para 

recolher os dados, precisa de recenseadores. 

Por razões de custo e técnicas, sugerimos que 

use os mediadores da equipa EWS da rede 

escolar. Já trabalham no EWS e sabem os 

procedimentos. A desvantagem é que podem 

fornecer informações tendenciosas se disserem 

respeito à escola em que estão inseridos. 

Se possível, envie os seus mediadores 

para escolas diferentes. Ou então institua 

verificações pontuais para determinar se os 

dados recolhidos são precisos. Organize uma 

formação de dois dias para os mediadores 

acerca de instrumentos de acompanhamento 

e seu uso. Isto permitirá que os guie através de 

cada ferramenta e ofereça oportunidades de 

praticarem, usando os formulários, tanto com 

os seus pares através de simulações e numa 

escola real que esteja a implementar o EWS. 

Os formadores - os seus membros da equipa 

de concepção do EWS que desenvolveram as 

ferramentas de monitorização - devem usar 

as fichas de observação estruturadas para 

avaliar os mediadores e fornecer feedback que 

constitua uma base comum quanto aos níveis 

de desempenho esperados.

Idealmente, os formulários devem ser 

executados em cada escola-comunidade 

trimestralmente. Contudo, isto pode não ser 

exequível no seu contexto. Pondere várias 

opções, como: implementar actividades de 

monitorização apenas uma ou duas vezes por 

ano, implementando uma segunda ronda de 

recolha de dados somente em escolas que não 

cumpriram exigências mínimas, implementando 

só parte das ferramentas que lidam com 

componentes problemáticos em recolhas de 

dados posteriores ou implementando numa 

amostra rotativa das suas escolas.

Analisar dados. Como em qualquer actividade 

de recolha de dados, desenvolva a sua base de 

dados e siga os protocolos de introdução de 

dados e de limpeza adequados. Um primeiro 

passo na preparação para a análise de dados é 

seleccionar ou desenvolver índices. Isto implica 

que as questões sejam combinadas para 

relatarem subcomponentes e componentes-

chave. Pode não combinar perguntas, mas terá 

que decidir sobre como avaliar as respostas. A 

avaliação dependerá das respostas que procura. 

Nalguns casos, a resposta pode ser uma simples 

“sim” (1) ou “não” (0). Noutros casos, podem 

haver várias respostas de conveniência diferente. 

Terá que decidir a avaliação que reflecte a sua 

classificação.

Pode também considerar a ponderação das 

respostas com base na importância relativa de 

cada item, sub-componente ou componente. 

Por exemplo, se o seu projeto de monitorização 

EWS tem quatro componentes e decidir que 

todos eles têm igual importância, em seguida, o 

peso total de cada um deve ser de um quarto. 

No entanto, cada um dos componentes pode 

não ter o mesmo número de perguntas ou itens. 

Terá que ajustar a ponderação para reflectir o 

peso atribuído.

Finalmente, há que determinar o limite aceitável 

para as pontuações globais. O SDPP considerou 

80% o limite aceitável, abaixo do qual as escolas 

eram consideradas “escolas com dificuldades” 

e, acima do qual, a implementação EWS foi 

considerada aceitável. Ao identificar as escolas 

que caíram abaixo do limiar dos 80%, a equipa 

do projecto em cada país poderia acompanhar 

escolas e/ou o pessoal do programa para 

identificar as causas para o défice. Os mesmos 
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OS ALUNOS EM RISCO ESTÃO IDENTIFICADOS

Quadro 9C – Exemplo de ferramenta de monitorização SDPP na Índia

Nesta seção, determinará se a Ficha de Acompanhamento / Avaliação foi concluída e 

executada correctamente pelo professor.

2

3

4

Tarefa: Compare o registo de assiduidade do 5.º Ano com a Ficha de Avaliação de Risco para 

verificar se a Ficha de Acompanhamento foi preenchida.

Como seleccionar aleatoriamente quatro alunos de 5.º ano: Olhe para o Livro de 

Presenças. Conte o número de alunos, depois divida por 4 - esse número torna-se o 

“intervalo” de selecção - p. ex., 28 alunos a dividir por 4 = 7. Selecione o 7.º, 14.º, 21.º e 28.º 

alunos. Se tiver 33 estudantes, divida por 4 = 8,25; neste caso, arredondar para baixo a 8,  

em seguida, conte de 8 em 8.

O professor do 5.º ano tem a 

Ficha de Avaliação Cumulativa de 

Acompanhamento preenchida?

Escreva o número total de alunos na 

Ficha de Avaliação Cumulativa de  

Acompanhamento. “0” se não houver 

nenhum 

Escreva ID de cada aluno na 

amostra

O ID SDPP de cada aluno seleccionado 

está escrito correctamente na 

Ficha de Avaliação Cumulativa de 

Acompanhamento. Ver registo do 4.º ano 

de Julho de 2013 para confirmar que estão 

correctos

• Todas as caixas preenchidas

• Todas as caixas preenchidas salvo as 

caixas 1 a 3

• Todas as caixas preenchidas salvo as 

caixas 3 a 6

• Mais de 6 caixas vazias Não 

preencheu nada (branco)

• Indisponível

ID#_____      ID#_____      ID#_____      ID#_____

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

• Racional da Avaliação do Dever De 

Trabalho e Formulário de Comportamento

• Ficha de Assiduidade Nocturna

Documentos necessários para esta secção:
• Registo de assiduidade do 4.º ano

• Registo de assiduidade do 5.º ano 

• Ficha de Avaliação Cumulativa de 

Acompanhamento

Continua

Responda a estas questões:
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Quadro 9C – Continuação

5

6

7

A Informação fornecida para cada 

indicador e para cada aluno na amostra 

na Ficha de Avaliação Cumulativa 

de Acompanhamento está correcta? 

(Assiduidade, Partida Antecipada, 

Desempenho na Aula, Obrigação 

de Trabalho, Alfabetização dos Pais, 

Comportamento). Assinale “sim” se a 

informação for registada, mesmo se feito 

de forma incorreta. Note-se também que 

Desempenho na Aula deve incluir uma 

avaliação de desempenho com um s ou 

um n.

O professor registou correctamente a 

assiduidade na ficha de acompanhamento 

para cada aluno com base no Livro de 

Presenças do 4.º ano para Dezembro de 

2013 e Fevereiro 2014??

Partida Antecipada: Examine o Registo 

de Assiduidade do 5.º ano e confronte-o 

com a Ficha de Registo de Assiduidade 

Nocturna. O professor assinalou 

correctamente todos os códigos de 

saída antecipada correctos (P, X, ou A) 

na Ficha de Avaliação Cumulativa de 

Acompanhamento do aluno?

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

8 Obrigação de Trabalho: Verifique a 

avaliação da obrigação de trabalho 

de cada aluno face ao Racional da 

Avaliação da Obrigação de Trabalho e 

Comportamento.

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

9 Avaliação de comportamento: Verifique 

o comportamento de cada alunoface 

ao Formato do Racional daAvaliação da 

Obrigação de Trabalho e omportamento.

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

O   sim

O   não

OS ALUNOS EM RISCO ESTÃO IDENTIFICADOS
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80% foram aplicados ao nível do componente, 

de forma a que pudessem ser identificadas 

áreas problemáticas. 

Usar o seus dados de monitorização. 
É importante que partilhe os dados de 

monitorização com as equipas do EWS da 

escola, equipas EWS da rede escolar e outras 

partes interessadas como os gabinetes do 

Ministério da Educação.

De modo a promover o debate, reúna com 

as equipas EWS da escola antes e depois 

do exercício de acompanhamento. Não saia 

sem partilhar observações. Discuta quaisquer 

preocupações e elogie-os pelo bom trabalho. 

Tanto quanto possível, o foco do balanço 

deve incidir sobre como melhorar e o que está 

a correr bem. Lembre-se, não são apenas 

os professores que têm que implementar 

estratégias com as crianças. Os mediadores 

também!

Ao longo do tempo pode modificar os 

formulários de monitorização para ações EWS 

específicas de monitorização mais cuidadas. 

Além de formas de monitorização formais, cada 

mediador pode manter um diário de suas visitas 

escolares descrevendo o que foi debatido com 

as equipas EWS da escola e as medidas de 

acompanhamento. As reuniões mensais devem 

ser realizadas com todos os mediadores duma 

região a avaliar os diários e formulários de 

monitorização.

Com a equipa EWS da escola…

1. Deixe-os ver a ferramenta EWS de avaliação 

e um resumo dos resultados da escola. Faz 

parte da transparência. Peça-lhes que partilhem 

as suas impressões sobre o que observou. 

2. Pergunte-lhes o que acham que estão a 

fazer bem e em que áreas podem melhorar.

3. Se houverem melhores práticas noutras 

escolas, partilhá-las. Mas não dar a ideia que há 

concorrência. Tente fomentar uma comunidade 

de prática, mesmo que o canal seja somente 

através de si e de outros mediadores. 

4. Caso se aperceba que todos estão a 

fazer a mesma coisa de forma inadequada, 

por exemplo, não preencher os formulários 

corretamente, não os castigue. Ensine de novo. 

Diga apenas “Vamos rever a forma como...” 

Recorde, o objectivo é melhorar, não julgar.

5. Se alguns membros da equipa estiverem 

a fazer um trabalho melhor que os outros, 

trabalhe com o director da escola e o 

presidente do SSC para desenvolver um plano 

de actualização e formação de quem trabalha 

na equipa EWS da escola.

Com as equipas de gestão do EWS da rede 

escolar …

1. Partilhe os resultados das respectivas redes 

e os resultados globais. Pode determinar se 

é adequado partilhar resultados de outras 

equipas. 

2. Pergunte-lhes se os resultados 

correspondem ao que observaram. Debata o 

motivo por que acham que estes resultados 

foram obtidos. 

3. Pergunte-lhes onde detectam êxitos e 

deficiências na implementação. Há padrões 

discerníveis? 

4. Pergunte-lhes sobre os pontos fracos e as 

respectivas razões. Devem-se a problemas 

processuais, de concepção, compreensão 

inadequada ou de mão-de-obra? 

5. Debata opções para enfrentar os pontos 

fracos e melhorias. 

6. Desenvolva planos de melhorias individuais 

para escolas e redes escolares. 

7. Se há mediadores ou equipas a fazer um 

trabalho melhor que outros, pondere trocas. 

Indo mais fundo. Depois de rever os seus 

dados, pode achar que você gostaria de 

saber mais sobre o que está a acontecer 

nas suas escolas. Se o tempo e os recursos 

o permitirem, pode aprofundar o seu 

conhecimento através da recolha de informação 

mais qualitativa.
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O SDPP desenvolveu outro conjunto de 

ferramentas que acompanha o tratamento 

duma pequena amostra de alunos em risco 

para saber se receberam a intervenção total 

EWS. Este conjunto de ferramentas usa 

observações na aula, revisão de documentos e 

debates para acompanhar cada componente 

do sistema de resposta imediata para quatro 

alunos em risco alvo (S1, S2, S3 e S4) (ver 

Quadro 9D: Ferramenta de Estratégias de 

Resposta Imediata EWS para Alunos em 

Risco). O mediador usa o mesmo formulário 

para comparar o que acontece em diferentes 

salas de aula. A ferramenta consiste em quatro 

secções: observações na sala de aula; revisão 

dos registos de acompanhamento de aluno 

e registos de gestão de caso; o histórico de 

comunicação com os pais; e debates com os 

principais interessados. O conjunto completo 

de ferramentas está incluído no Anexo Digital da 

Unidade 9.

Manter o seu EWS
A implementação do EWS depende dos 

esforços da escola, do seu pessoal e dos 

membros da comunidade. O apoio alargado 

da escola e da comunidade são vitais para 

sustentar a eficácia do seu EWS.

Ao longo do guia, temos partilhado as melhores 

práticas SDPP. Nesta secção, vamos fornecer 

as melhores práticas adicionais, particularmente 

as baseadas em pesquisas de programas 

norte-americanos. Como todas as informações 

deste guia, são sugestões e não requisitos 

rigorosos que devem ser seguidos. A maioria 

das melhores práticas são baseadas em 

experiências comuns dos quatro países SDPP. 

Outras experiências, embora não se encontrem 

em todos os quatro países-piloto, foram tão 

significativas que também estão incluídas.

Construir respeito e confiança
O elemento mais comum dum EWS bem 

sucedido é o diálogo aberto baseado na 

confiança e no respeito dentro e fora da 

escola. A pesquisa que examina a avaliação 

de programas aponta a necessidade dum 

mecanismo de intercâmbio formal e informal 

sobre a forma como as coisas estão a ser 

feitas. Um fórum de debate aberto sobre 

formas de melhorar um EWS leva a melhorias 

significativas na satisfação das necessidades 

dos alunos em risco, que são o foco do EWS. 

Como apurou uma avaliação, a partilha aberta 

sobre a implementação do programa ajudou-os 

a “centrarem-se no aluno em foco.”

Mantenha um diálogo vivo — Uma 
linguagem aberta e transparente
O interesse pelo outro também foi muito 

importante para o sucesso dum processo 

EWS. Isto significa que em ambas as sessões 

de pré e pós-vigilância, é importante manter 

o foco onde ele deve estar: melhorar a forma 

como as coisas estão a correr. Realizar reuniões 

trimestrais ou semestrais de acompanhamento 

com o pessoal da escola e líderes da 

comunidade são outro mecanismo para 

monitorizar o que está a acontecer e melhorar 

o que está a ser feito. Partilhar relatórios de 

progresso num fórum público não é só uma 

forma importante reconhecer progressos, 

mas também reforça a transparência e a 

responsabilização.

Não tenha medo de ajustar o EWS — 
Adapte-o se não está a funcionar
Use as visitas de Fidelidade da Implementação 

para manter tudo no rumo certo ou fazer ajustes 

necessários. Oiça o que os implementadores 

lhe dizem sobre o que está e não está a 

funcionar. Organize um fórum para troca de 

informações sobre experiências e use uma 

Comunidade de Prática para troca de ideias 

e melhores práticas. É importante também 

alterar o EWS à medida que as prioridades do 

Ministério evoluem com o tempo. O seu EWS 

deve reflectir essas mudanças.

Revisite os seus indicadores durante o 
período de implementação e reveja-os 
conforme necessário
Concentrar a atenção num conjunto menor de 

indicadores é melhor que usar muitos. Estes 

têm que ser revisitados para garantir que todos 

os compreendem periodicamente. Também 

têm que ser revistos à medida que o problema 

do abandono se vai alterando. Mantenha o 

grosso do tempo e esforço empregues sobre os 
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Quadro 9D – Ferramenta de Estratégias de Resposta Imediata EWS para Alunos em RiscoQ g p pg p p

Escola:      Data:

Secção 1: Comportamentos observados nos professores

Professor 1

Ano:

Disciplina:

Chama pelo nome

Vigia o trabalho da aula

Dá auxílio individual

Dá as boas vindas à aula

Incentiva positivamente

Fica perto das carteiras

Sorri para o aluno

Chama o aluno

Nomeia um colega

Dá oportunidade de liderar

Comentários: 

Padrões, reacções 

do aluno, etc.

Comentários: 

Padrões, reacções 

do aluno, etc.

Comentários: 

Padrões, reacções 

do aluno, etc.

A

S1  B   G

S1  B   G

S1  B   G

B

S2  B   G

S2  B   G

S2  B   G

C

S3  B   G

S3  B   G

S3  B   G

D

S4  B   G

S4  B   G

S4  B   G

Professor 2

Ano:

Disciplina:

Chama pelo nome

Vigia o trabalho da aula

Dá auxílio individual

Dá as boas vindas à aula

Incentiva positivamente

Fica perto das carteiras

Sorri para o aluno

Chama o aluno

Nomeia um colega

Dá oportunidade de liderar

Professor 3

Ano:

Disciplina:

Chama pelo nome

Vigia o trabalho da aula

Dá auxílio individual

Dá as boas vindas à aula

Incentiva positivamente

Fica perto das carteiras

Sorri para o aluno

Chama o aluno

Nomeia um colega

Dá oportunidade de liderar
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maiores problemas, coisas sobre as quais pode 

realmente agir. Lembre-se, é melhor concentrar-

se em menos indicadores e monitorizá-los bem 

do que usar muitos e monitorizá-los mal.

Use uma resposta multi-nível na intervenção 
consoante o nível de risco do aluno e 
diferenciada segundo o ano escolar
Na primária, use um foco escolar amplo que 

abranja todos os alunos que faltam e isso 

sirva para iniciar o diálogo com os pais. Use 

estratégias de ensino e aprendizagem amigas 

da criança, incluindo emparelhar alunos 

com dificuldades nas matérias com colegas 

de estudo. No preparatório e secundário, 

use uma abordagem orientada e com vista 

ao comportamento e desempenho escolar. 

Inclua a ajuda com trabalhos de casa e aulas 

extra como parte das estratégias de resposta 

imediata. Limite o número de alunos em risco 

na sua EWS àqueles em maior risco. Usar uma 

intervenção total e parcial permite ao pessoal 

escolar usar um sistema estratificado em que 

aqueles que apresentam maior risco obtenham 

um apoio mais individualizado e aqueles com 

risco médio sejam apoiados por parcerias com 

amigos e em pequenos grupos. 

Avalie e classifique mais
É melhor usar um número limitado de 

indicadores para identificar os alunos em risco e 

avaliá-los com mais frequência para que alunos 

que “escorregam” não tenham que esperar 

para serem identificados e sujeitos ao apoio de 

estratégias de resposta imediata. As escolas 

podem ponderar uma avaliação a meio do ano 

e classificar com base apenas na assiduidade 

para apanhar alunos que possam estar em 

risco.

A monitorização é essencial
Os melhores EWS usam sistemas de 

monitorização multi-nível e estão em contínuo 

processo de revisão sobre o que não está a 

funcionar. Embora a pesquisa sobre processos 

de implementação EWS realizada nos EUA seja 

escassa, não obstante a popularidade do EWS, 

é evidente que o acompanhamento ao nível da 

escola é uma das tarefas mais importantes a 

executar. Fale com os professores, directores 

de escola, pais e líderes comunitários num 

horário regular para descobrir se o EWS os está 

a ajudar a identificar e apoiar os alunos. Se eles 

disserem que “não”, descubra porquê.

Não imponha o EWS a professores, alunos, 
famílias e líderes comunitários  
Dar às escolas e comunidades a opção 

de implementarem um EWS dá uma maior 

sensação de propriedade. Deve ser algo que 

querem e que são capazes de moldar de modo 

a que corresponda às suas necessidades, 

recursos e prioridades. No entanto, sempre que 

lhes der a oportunidade de desistir há o risco 

de eles pararem antes de verem resultados. 

Deve conceber estruturas para os manter 

motivados e envolvidos. Alguns incentivos são 

semelhantes aos utilizados ao nível da escola 

e da comunidade. No entanto, se o Ministério 

ou uma grande organização promover o EWS, 

eles têm a oportunidade de responder de forma 

mais alargada e visível.

Divulgue o seu sucesso
Para alcançar uma ampla base de apoio na 

comunidade, qualquer iniciativa - incluindo um 

EWS - deve firmar uma forte identidade na 

comunidade. Usar os media para divulgar o 

EWS vai ajudar a assegurar que este mantém 

um elevado perfil dentro da comunidade. 

Reconhecer altos desempenhos. Cooperar 

com os meios de comunicação para partilhar 

histórias de sucesso. A implementação dum 

EWS depende muito do voluntariado. Peça a 

jornais para escreverem histórias interessantes 

sobre voluntários; peça a estações de rádio 

para falarem do programa e sobre as coisas 

que as escolas e comunidades estão a fazer 

para abordar o abandono. Use a Internet e as 

redes sociais para contar as suas histórias. Crie 

um site, página Facebook ou conta Twitter para 

partilhar o que está a ser feito. 

DICA: Se usar fotos, vídeos, ou partilhar 

histórias de sucesso, é importante obter 

o consentimento dos pais/encarregados 

de educação antes de usar as imagens e/

ou nomes das crianças. No anexo pode 

encontrar as instruções sobre como obter o 

consentimento informado e uma cópia dum 

formulário de consentimento.
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DICA: As chamadas de telemóvel podem ser usadas entre os directores das escolas, 

professores coordenadores de gestão de casos, professores designados (como uma 

chamada para professores de matemática de alunos em risco, etc.) e / ou líderes 

comunitários para discutir o que estão a aprender sobre a implementação dum EWS.  

Essas chamadas proporcionam uma via de comunicação de baixo custo para reunir a 

comunidade na discussão dos problemas que eles estão a enfrentar e partilharem soluções.

DICA: Elabore e divulgue um boletim mensal ou trimestral sobre as melhores práticas EWS 

para escolas e comunidades. Se as escolas/comunidades têm acesso à Internet,  

use um boletim digital ou sítio web para promover o diálogo entre as equipas escolares. 

Esta é uma forma de destacar as equipas escolares pelas suas realizações e ideias criativas. 

Se a comunidade tiver um cibercafé, talvez se possa negociar algum tempo livre como 

contribuição do proprietário para o EWS. Este tipo de apoio para manter os estudantes na 

escola deve ser reconhecido publicamente. Reconhece-se a generosidade da pessoa ou 

empresa e pode funcionar como um catalisador para que outras empresas apoiem  

o esforço.

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA CRIAR UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA(COP)

Deveres e Responsabilidades Principais 

1.  Assegurar financiamento para actividades presenciais. 

2. Abordar assuntos que tenham um interesse comum a todos os participantes. 

3. Identificar um presidente para coordenar o grupo. 

4. Dar formação a alguém para que seja responsável e coordene reuniões e outras formas de 

intercâmbio. 

5. Certifique-se que a perspectiva e os objectivos da CoP estão claramente definidos. 

6. Aborde a pergunta fundamental —“O que é que eu ganho com isso?” 

7. Promova uma identidade comum e uma causa partilhada. 

8. Explore formas alternativas de “reunião” para fomentar o intercâmbio: Internet, webcasts 

/ podcasts, página no Facebook, conta de Twitter, site e blogues. Quando a Internet e os 

computadores não estiverem disponíveis, explore o uso de telemóveis para promover o 

intercâmbio “à distância.” 

9. O tempo é um desafio nas CoP. Um princípio fundamental da cultura da comunidade é assegurar 

que é dado ao tempo um valor elevado face a todos aqueles que investem seu tempo. 

10. Foque-se no que funciona. 

11. Não limite a participação através de definições rígidas sobre quem está qualificado para participar 

na CoP. A diversidade impulsiona a competência. 

Quadro 9E
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Crie uma comunidade EWS 
Ao expandir o EWS para outras escolas-

comunidades, use o pessoal escolar e os 

líderes comunitários que têm feito um bom 

trabalho para o “venderem”. Lembre-se, um 

EWS é muito mais propenso à expansão 

para outras comunidades quando as partes 

interessadas que realmente o usam têm um 

papel proeminente na sua promoção. Identifique 

os seus principais “campeões” EWS e use-

os. Os campeões podem trazer visibilidade 

(e credibilidade) ao EWS pela atenção dos 

media através de anúncios de serviço público, 

conferências de imprensa, cartas ao editor e 

artigos de opinião. Também podem recrutar 

outros líderes que invistam tempo e recursos 

nas actividades de divulgação do EWS.

Juntar pessoas com as mesmas ideia em 

redor de questões específicas é uma excelente 

maneira de manter uma actividade. As 

Comunidades de Prática (CoP) são cada vez 

mais utilizadas para promover o diálogo e trazer 

novos grupos a bordo. Procure oportunidades 

para aproximas as suas equipas EWS. O 

Quadro 9E dá orientações sobre as formas de 

criar uma CoP. 

Conclusão
Este Guia destaca a forma como o SDPP 

concebeu e implementou Sistemas de 

Alerta  Rápida. Dá sugestões e exemplos 

de ferramentas utilizadas pelas equipas dos 

países SDPP. Partilha as melhores práticas e dá 

conselhos sobre coisas a evitar para garantir 

que o seu EWS pode ser implementado com 

sucesso no seu país ao nível da identificação e 

apoio de alunos em risco. 

A sua equipa deve adaptar o conteúdo deste 

guia de forma a responder ao seu contexto 

local e alinhar as suas intervenções na criação 

duma rede abrangente que alcance alunos que 

de outra forma poderiam ser negligenciados. 

Um EWS proporciona uma primeira linha de 

defesa contra o abandono escolar; fornece uma 

estrutura e um processo para ajudar as escolas 

e comunidades a apoiarem os seus alunos em 

risco. No entanto, por si só, não pode reduzir 

o abandono escolar no seu país. O seu EWS 

tem que ser reforçado por outras políticas e 

programas que abordem as múltiplas causas 

de abandono, sejam elas as condições que 

na escola empurram os alunos para fora ou as 

condições em casa que os dissuadem. Todos 

os alunos merecem uma oportunidade para 

completar a sua escolaridade, atingir o melhor 

da sua capacidade e desfrutar da experiência 

ao fazê-lo.

Parabéns. Completou este guia de 

programação e agora está pronto a começar!

NOTAS FINAIS

1   Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning systems.”  

National Center for Educational Evaluation and Regional Assistance.

i
 Marcia Davis and Nettie Legters; Lisa Herzog (2015). “Learning what it takes: An initial look at hos schools are 

using early warning indicator data and collaborative response teams to keep all students on track to success.”  

John Hopkins Everyone Graduates Center; Philadelphia Education Fund. p. 16 
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 Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning systems.”  

National Center for Educational Evaluation and Regional Assistance. 
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Esta publicação foi possível graças ao Povo Americano através da  

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

O Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar (SDPP), programa quinquenal internacional 
financiado pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), visa reduzir o 
abandono dos alunos da escola primária e secundária. De 2010 a 2015, o SDPP utilizou um programa de 
investigação aplicada para experimentar e testar a eficácia de intervenções de prevenção do abandono 
escolar em quatro países: Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste. Num processo em três fases, o 
SDPP identificou as melhores práticas na prevenção do abandono escolar; analisou as tendências 
de abandono e os factores e condições que influenciam o abandono em cada país; e concebeu, 
implementou e avaliou com rigor a eficácia das intervenções para manter alunos em risco na escola, 
usando ensaios controlados aleatórios e outros métodos quantitativos e qualitativos.

Dois guias de Prevenção do Abandono— o Guia de Programação do Sistema de Alerta Rápido e o 
Guia de Programação do Programa de Auxílio —fornecem orientações práticas sobre como estruturar, 
desenvolver e implementar intervenções de prevenção do abandono com provas de sucesso. Cada 
guia também está disponível num conjunto de módulos curtos de e-learning na Internet, no sítio 
www.dropoutpreventionlab.org ou através dum aplicação móvel para download. O portal www.
dropoutpreventionlab.org também dá acesso a outros manuais e recursos de prevenção do abandono, 
bem como comunidades de prática para implementadores, decisores políticos e profissionais.

Prevenção do Abandono Escolar

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DO

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDO


