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A iniciativa Crescer com Proteção foi lançada em 2020. É uma parceria 
entre o UNICEF e o Ministério Público do Trabalho (MPT) que visa 
proteger crianças e adolescentes do litoral Sul da Baixada Santista e 
do Vale do Ribeira do Estado de São Paulo contra todas as formas de 
violência. Com a parceria técnica da Agenda Pública e do Instituto 
Camará Calunga, a iniciativa tem como objetivo aperfeiçoar políticas 
públicas, fortalecer gestores(as) do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente, engajar adolescentes e sensibilizar 
os(as) cidadãos(ãs) das cidades de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, 
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. 

A iniciativa conta, entre outras estratégias, com a Busca Ativa Escolar 
e a Trajetórias de Sucesso Escolar. Essas estratégias se destacam por 
apoiar municípios e estados na garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes, sobretudo o direito à educação. A Busca Ativa Escolar 
auxilia os governos na identificação e na rematrícula de crianças 
e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandono 
escolar, e a Trajetórias de Sucesso Escolar  apoia as redes municipais e 
estaduais de educação na definição, na implementação e na avaliação 
de políticas e ações de superação do fracasso escolar, especialmente 
de enfrentamento da distorção idade-série. Este documento registra 
algumas reflexões importantes acerca dessas duas estratégias, bem 
como elenca sugestões de boas práticas e lições aprendidas. 

Introdução

A Busca Ativa Escolar é uma iniciativa do UNICEF e da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 
e conta com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais da Assistência Social (Congemas) e do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Para saber 
mais, acesse: https://buscaativaescolar.org.br/ 

A Trajetórias de Sucesso Escolar é uma iniciativa do UNICEF, 
do Instituto Claro e outros parceiros. Para saber mais, acesse: 
https://trajetoriaescolar.org.br/ 

A educação é direito fundamental e inalienável, garantido pela 
Constituição Federal de 1988. Todavia, a pandemia causada pela 
Covid-19 intensificou ainda mais os desafios para a garantia desse 
direito. Em suas ações de apoio aos municípios, a iniciativa Crescer com 
Proteção incorporou a estratégia da Busca Ativa Escolar, que envolve 
uma metodologia social e a uma plataforma tecnológica que auxiliam 
governos na identificação de meninas e meninos fora da escola ou em 
risco de abandoná-la, na sua (re)matrícula e na garantia integral dos seus 
direitos, em especial o direito ao acesso e à permanência na escola.
Contudo, somente o acesso dessas crianças e adolescentes ao ambiente 
escolar não é suficiente para garantir a permanência e a aprendizagem. 
Por isso, o Crescer com Proteção também incorporou a estratégia 
Trajetórias de Sucesso Escolar, que visa enfrentar a cultura do fracasso 
escolar por meio de ações que tornem a escola mais acolhedora, 
receptiva e atrativa aos estudantes, ajudando-os a superar os desafios 
do retorno. Trata-se de um conjunto de recomendações para que 
gestores(as) de rede, gestores(as) escolares e professores(as) elaborem 
propostas curriculares conectadas com as necessidades e os interesses 
desses estudantes. 

Podemos afirmar que muitas das várias etapas e ações da Busca Ativa 
Escolar e da Trajetórias de Sucesso Escolar podem ser integradas de 
forma prática. Desde o arranjo colaborativo para a implementação de 
ambas, passando pela escolha dos(as) profissionais que vão compor as 
equipes até o retorno e o acompanhamento das crianças e adolescentes 
à escola, tudo pode e deve ser visto de forma mais ampla, considerando 
não apenas o acesso, mas garantindo que tenham uma trajetória 
escolar exitosa, que os permitam reconstruir suas trajetórias escolares e 
construir seus projetos de vida.

Promoção de um 
olhar integrado

https://buscaativaescolar.org.br
https://trajetoriaescolar.org.br
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A metodologia estruturada pela Busca Ativa Escolar favorece o 
fortalecimento da rede de proteção das crianças e adolescentes e 
promove uma maior integração entre as políticas de educação, saúde, 
assistência social e as demais Secretarias e órgãos públicos, bem como 
entre as organizações da sociedade civil que atuam na garantia de 
direitos desse público. 

Mais do que identificar meninas e meninos fora da escola e garantir sua 
matrícula, é preciso conhecer os motivos que os levam a tal situação. 
Assim, a partir da metodologia, é possível constituir um olhar mais 
acurado sobre os fenômenos do abandono e da evasão escolares. Entre os 
motivos mais frequentes estão trabalho infantil, gravidez na adolescência, 
falta de documentação, violência doméstica, sexual, territorial, escolar, 
dentre outros. Ao observar as causas da exclusão, verifica-se que o 
seu enfrentamento exige o trabalho articulado de todos os serviços e 
equipamentos públicos, e não apenas da escola. Por isso, a Busca Ativa 
Escolar apoia para ampliar o diálogo e a articulação da rede de proteção 
nos territórios, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o Plano Nacional de Educação (PNE), dentre outras normativas.  
Os casos de crianças e adolescentes identificados por meio da estratégia 
percorrem cinco etapas, elencadas a seguir.

Alerta: porta de entrada de um caso na plataforma e primeira 
identificação de uma menina ou menino fora da escola ou em risco de 
abandono escolar.  

Pesquisa e análise técnica: abordagem à família, a fim de aprofundar 
os dados e compreender mais a fundo os motivos que levaram a criança 
ou o adolescente à situação de abandono ou exclusão.

Busca Ativa 
Escolar

Gestão do caso: encaminhamento e referenciamento de crianças e 
adolescentes para atendimento nos diversos serviços e equipamentos 
públicos da rede de proteção. 

(Re)matrícula: (re)inserção na escola, que deve ser feita em qualquer 
época do ano. A ação de busca ativa é contínua e não pode ficar 
limitada ao início do calendário letivo. 

Observação: acompanhamento de cada criança e adolescente pelo 
período médio de um ano para garantir sua permanência na escola.

Para saber mais, acesse:  
https://buscaativaescolar.org.br/

O curso Busca Ativa Escolar Na Prática vai ajudá-lo(a) 
no cumprimento do seu papel dentro da estratégia, 
aprimorando as ações e as práticas em andamento. 
Com ele, esperamos contribuir para a implementação 
da Busca Ativa Escolar em seu município e estado, 
garantindo, assim, a (re)matrícula de crianças e 
adolescentes na escola, além de encaminhamentos 
para os diversos serviços públicos. Acesse aqui.

#Ficaadica

https://buscaativaescolar.org.br/
https://sites.google.com/crescendojuntos.org/busca-ativa/na-pratica
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A estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar (TSE) tem como principal 
objetivo promover o enfrentamento da cultura de fracasso escolar 
por meio da  elaboração de propostas curriculares que permitam aos 
estudantes em situação de distorção idade-série reconstruírem suas 
trajetórias escolares e avançarem em seus estudos.  

A estratégia prevê ações coordenadas e integradas nos três níveis de 
gestão: rede, escola e sala de aula. Para isso, um conjunto de três cadernos, 
disponíveis no site, apresentam recomendações para que gestores(as) 
de redes, (as)escolares e professores(as), em parceria com outros(as) 
profissionais de demais serviços e equipamentos públicos, organizações 
da sociedade civil e comunidade escolar, construam ações, projetos, 
programas e/ou políticas de enfrentamento à distorção idade-série.  

As orientações da estratégia estão organizadas em 4 etapas 
complementares, não estanques e contínuas: diagnóstico, planejamento, 
adesão e desenvolvimento. 

Diagnóstico:  
Etapa em que a Secretaria de Educação, as escolas e os(as) professores(as) 
vão estudar os dados relativos à reprovação, à distorção idade-série 
e ao abandono escolar, identificando a situação do município e de 
cada escola. Além disso, analisarão o histórico de cada estudante em 
atraso escolar. É nessa etapa que se faz o mapeamento dos serviços 
e equipamentos públicos e das organizações da sociedade civil 
disponíveis no território, das condições físicas e pedagógicas das escolas 
e das legislações já disponíveis. Nesse momento é muito importante 
escutar todos os envolvidos: gestores(as), técnicos(as) da Secretaria 
de Educação, parceiros(as) de outras Secretarias e organizações da 
sociedade civil, gestores(as) escolares, professores(as), coordenadores(as) 
pedagógicos(as), famílias e, principalmente, os(as) estudantes. Essa 
escuta atenta faz com que todos esses sujeitos se engajem na estratégia 
e participem ativamente. O diagnóstico é a primeira etapa, mas deve 
ser permanentemente atualizado, pois subsidiará, de forma contínua, o 
planejamento, a adesão ou engajamento e o desenvolvimento das ações. 

Trajetórias de 
Sucesso Escolar

Planejamento  
Etapa em que o Grupo de Trabalho (que pode ser o mesmo Comitê 
da Busca Ativa Escolar), em parceria com gestores(as) escolares e 
professores(as), deve construir seu plano de ação e apresentar as linhas 
gerais da proposta curricular, a ser elaborada de forma participativa 
no âmbito escolar. É importante que a proposta curricular seja flexível 
e adaptada às necessidades, interesses e expectativas de todos os(as) 
estudantes, sem exceção. O planejamento também não se encerra nunca, 
pois, a partir do diagnóstico, subsidia tanto o engajamento dos sujeitos 
quanto o desenvolvimento das ações.  
 
Adesão ou engajamento  
Etapa em que, no âmbito da rede, promove-se a adesão e o engajamento 
de parceiros(as) intersetoriais, organizações da sociedade civil e escolas 
e, na escola, promove-se o engajamento de professores(as), famílias, 
estudantes e parceiros(as) da comunidade escolar.  
 
Desenvolvimento  
Etapa de execução, acompanhamento e avaliação da proposta curricular 
nos âmbitos da rede, da escola e da sala de aula. Aqui, os diferentes 
níveis de gestão devem trabalhar continuamente para o diagnóstico, 
o planejamento, a adesão e o desenvolvimento das ações, de forma 
a corrigir rumos sempre que for necessário. É neste momento que 
a proposta curricular ganha vida e se adequa às necessidades de 
aprendizagem, interesses e expectativas de cada estudante. Centrada 
em multiletramentos e múltiplas linguagens, a proposta curricular deve 
ampliar os espaços e tempos de aprendizagem dos(as) estudantes.  

Para saber mais sobre a estratégia, acesse:  
https://trajetoriaescolar.org.br 

Para acessar o conteúdo dos cadernos da Trajetórias 
de Sucesso Escolar, clique aqui. 

#Ficaadica

https://trajetoriaescolar.org.br 
https://trajetoriaescolar.org.br/download-dos-materiais/
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Integração 
entre as duas 
estratégias

Adesão do 
município pelo(a) 

prefeito(a).Busca Ativa 
Escolar

Trajetórias de 
Sucesso Escolar

Acompanhamento: 
acolhimento, escuta e 
estruturação de uma estratégia 
de aprendizagem para as 
crianças e adolescentes  
identificadas pela Busca Ativa 
Escolar, bem como para outros 
que não estavam em situação 
de exclusão, mas de 
atraso escolar.

Implementação: 
identificação de crianças 

e adolescentes fora da 
escola ou em risco de 

abandono.

Pesquisa sobre as 
causas da 

exclusão/abandono;

Referenciamento  
das crianças e 

adolescentes para 
atendimento pela 
rede de proteção. 

Realização da 
(re)matrícula .

Construção participativa 
de um plano de ação e de 
uma proposta curricular 

da rede com mobilização 
de  parceiros(as), escolas, 

professores(as), 
estudantes e suas famílias. 

Desenvolvimento da 
proposta curricular.

01.

Definição 
da equipe

02.
Constituição do 

Comitê Intersetorial 
da Educação.

03.
Elaboração de 
diagnóstico e 

plano de ação.

04.

12.

Monitoramento 
e Avaliação. 

14.

06.

08. 10.

Acompanhamento e 
formação de gestores(as) 

e professores(as).

13.

07. 09. 11.

Formação 
da equipe.

05.

O ciclo da exclusão e do fracasso 
escolares estão intrinsecamente 
interligados, já que as privações de 
direitos sofridas por muitas crianças 
e adolescentes interferem em 
suas vivências e práticas escolares. 
Nesse sentido, o mapeamento 
das principais causas da exclusão 
escolar pode apoiar a reflexão, 
dentro do ambiente escolar, para 
a construção de um currículo 

integrado e significativo como parte 
das iniciativas de enfrentamento 
da cultura do fracasso escolar e da 
distorção idade-série.

Enquanto a Busca Ativa Escolar 
atua numa perspectiva mais ampla 
e intersetorial para enfrentar as 
múltiplas causas da exclusão, a 
estratégia Trajetórias de Sucesso 
Escolar, além do trabalho 

intersetorial, apresenta a atuação 
focada nas escolas, na sala de aula 
e no entendimento do ciclo de 
fracasso escolar como parte de um 
processo mais amplo.

A seguir, destacamos um 
infográfico que apresenta as 
principais ações de cada estratégia, 
assim como seus pontos  
de conexão.
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Os principais pontos de integração das estratégias consistem em:

1. Integrar o Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar com o Grupo de 
Trabalho Intersetorial da Trajetórias de Sucesso Escolar.

• Ampliar o espaço de reflexão sobre o enfrentamento das causas 
da exclusão escolar são importantes para o diagnóstico no 
enfrentamento da cultura do fracasso escolar.

2. Diagnóstico e planos de ações das estratégias podem ser pensados 
de forma colaborativa, participativa e compartilhada entre os diferentes 
agentes e órgãos participantes.

• As principais causas da evasão podem e devem ser discutidas 
no ambiente escolar como parte do processo de reflexão sobre 
implementação de um currículo integrado.

3. Escuta, participação e engajamento dos principais atores — 
em destaque, os(as) estudantes — envolvidos no processo para 
implementação de estratégias integradas.

Para compreender na prática uma possibilidade de integração entre as 
estratégias, vamos conhecer a história do Cláudio:

Cláudio tem 13 anos e mora na zona urbana de um município 
do estado de São Paulo. Ele sempre quis estudar, mas precisava 
ajudar sua família, por isso trabalhava como ambulante na praia. 
Reprovou e abandonou a escola algumas vezes. Hoje está no 
quarto ano e tem quatro anos de atraso escolar. Seu sonho é 
aprender a ler e escrever.

Em 2020, a família de Cláudio chegou a matriculá-lo na 
escola, mas veio a pandemia e ele teve muita dificuldade em 
acompanhar as aulas. Na sua casa não tinha computador, nem 
internet. Ele chegou a buscar material impresso na escola, 
mas, sozinho em casa, não conseguia fazer a lição. Além disso, 
continuou trabalhando como ambulante, uma vez que sua família 
ficou numa situação de alta vulnerabilidade depois da pandemia.

O município onde Cláudio mora priorizou a implementação de 
ações que minimizassem os impactos da pandemia na vida de 
crianças e adolescentes. Será que Cláudio agora poderá ter seu 
direito de aprender a ler e a escrever garantido?

Uma agente comunitária que compõe a equipe da Busca Ativa 
Escolar no município, ao fazer uma visita domiciliar na sua 
casa, percebeu os riscos que ele corria, bem como a situação 
de vulnerabilidade vivenciada por sua família. Imediatamente 
ela gerou um alerta na plataforma da estratégia para que ele 
pudesse ser atendido pela rede de proteção, bem como para que 
não abandonasse a escola mais uma vez. 

Um supervisor institucional da equipe, ligado à assistência social, 
atendeu a família e a encaminhou, juntamente com Cláudio, 
para atendimento no Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) do seu bairro. Paralelamente, a escola também 
foi acionada, a fim de tomar conhecimento da situação. 
Imediatamente a equipe escolar traçou uma estratégia para 
permanência de Cláudio na escola – a professora levava as 
tarefas na sua casa e o ajudava nas principais dúvidas. Quando 
as aulas retornaram presencialmente, Cláudio foi colocado como 
prioridade e passou a  frequentar a escola de forma presencial 
alguns dias da semana.

Mas não foi só isso. Como ele estava em situação de atraso 
escolar, não adiantava apenas recolocá-lo na sala de aula. O 
município havia aderido ao Trajetórias de Sucesso Escolar; assim, 
sua escola já havia elaborado uma proposta curricular para 
enfrentamento do atraso escolar seguindo as orientações da 
Secretaria Municipal de Educação. E, claro, Cláudio foi um dos 
estudantes contemplados! 

Depois de uma escuta atenta sobre sua trajetória escolar, 
sua história de vida e de uma avaliação acerca dos seus 
conhecimentos, a escola conversou com a mãe de Cláudio 
e o matriculou em uma turma do programa municipal de 
enfrentamento à distorção idade-série, que possui uma proposta 
curricular alinhada à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 
e às necessidade de aprendizagens e interesses do Cláudio. 
Essa proposta tem uma perspectiva de currículo integrado e de 
multiletramentos. Um dos diferenciais é o acolhimento do(a) 
estudante e o respeito aos seus saberes, suas experiências de 
vida e suas expectativas em relação à escola. 

O objetivo dessa proposta não é apenas  realizar a “correção de 
fluxo”, mas  garantir que todos(as) aprendam e se desenvolvam 
junto aos seus pares etários. Cláudio está muito empolgado e 
gostando dessa nova proposta, que tem, entre outras coisas, 
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o uso de novas tecnologias, saídas de campo e a construção 
do seu projeto de vida. Com a ajuda dos(as) colegas e dos(as) 
professores(as), Cláudio está lendo, escrevendo e falando melhor. 
Ah, ele e sua família continuam sendo atendidos pela política da 
assistência social, assim como pela educação. Ou seja, Cláudio 
passou a ser visto pelas políticas e serviços públicos como o 
sujeito integral que é! 

Desafio da integração entre as políticas públicas

A intersetorialidade entre as políticas públicas ainda é um desafio no 
país, em que pese ser prevista em diversas normativas, como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. As estratégias Busca Ativa Escolar e 
Trajetórias de Sucesso Escolar apoiam os municípios e os estados no 
desenvolvimento de um trabalho mais articulado e dialógico. Para isso, 
partem do princípio de que meninas e meninos são sujeitos integrais de 
direitos. A ausência ou a insuficiência de um direito impacta na condição 
de acesso a outros. Apenas o trabalho articulado, na perspectiva da 
rede de proteção, apresenta respostas mais sustentáveis para garantir 
seus direitos. Assim, escolas e demais serviços presentes nos territórios 
devem trabalhar em parceria, apoiando-se em ações, reflexões e soluções 
necessárias para atendimento de um mesmo sujeito que circula por todos 
os equipamentos e serviços presentes naquele local.

Diagnóstico
Como ponto de partida, tanto a Busca Ativa Escolar como a Trajetórias de 
Sucesso Escolar propõem a realização de um amplo diagnóstico acerca 
da situação de crianças e adolescentes no município. Esse diagnóstico 
deve levantar uma série de informações que subsidiem o município para 
a elaboração do seu Plano de Ação, tais dados são essenciais para propor, 
aprimorar e avaliar as políticas públicas. O diagnóstico pode conter:

• Dados institucionais sobre as secretarias de educação, de assistência 
social, de saúde e de outras que porventura participem do arranjo 

de colaboração, a fim de levantar sua infraestrutura, serviços e 
equipamentos, recursos humanos, programas, projetos e ações. 
Esses dados são importantes para avaliar como e quem, nas diversas 
Secretarias e órgãos, pode apoiar as equipes de Busca Ativa Escolar 
e de Trajetórias de Sucesso Escolar no desenvolvimento de suas 
ações, como a identificação de meninas e meninos fora da escola 
ou em risco de abandono, o desenvolvimento da proposta curricular 
específica para aqueles(as) em situação de atraso escolar e o 
levantamento de boas práticas e experiências.

• Dados sobre educação no município, abrangendo número e modalidade 
de escolas, número de estudantes e docentes e informações sobre 
exclusão, abandono, reprovação e distorção idade-série. Os sites das duas 
estratégias congregam essas informações de maneira rápida e fácil e 
constituem-se em ótimas fontes para os municípios.

Além de apoiar na coleta e na análise de dados prévios, baseados em 
fontes oficiais, a Busca Ativa Escolar e a Trajetórias de Sucesso Escolar 
fomentam a geração de novos dados próprios, a partir da execução 
das ações. Para isso, a Busca Ativa Escolar, por exemplo, conta com 
uma plataforma, um grande banco de dados para gerenciamento de 
informações e que apoia o município na tomada de decisões com base 
em evidências. Já a Trajetórias de Sucesso Escolar elenca uma série 
de orientações sobre a importância dos dados para compreender as 
causas, identificar as condições concretas de cada rede e de cada escola, 
mapear práticas pedagógicas inspiradoras, identificar as normativas que 
apoiem no enfrentamento da cultura de fracasso escolar. Um diagnóstico 
permanente da situação de cada estudante é fundamental para o 
planejamento das ações pedagógicas. 

Para novas reflexões
O enfrentamento da exclusão e da cultura do fracasso escolares, 
por meio da Busca Ativa Escolar e da Trajetórias de Sucesso Escolar, 
permite que os municípios elaborem novas formas de implementação 
das políticas públicas de educação que sejam mais participativas, 
intersetoriais e integradas.

Cada município, dentro de sua realidade e possibilidades, poderá 
desenhar e experimentar formas de integração e potencialização das 
estratégias, de maneira com que faça sentido na sua realidade local. Essa 
nota reflexiva é apenas um passo para ajudar a ampliar o debate e orientar 
sobre possibilidades de atuação que garantam os direitos de todas as 
meninas e meninos. Afinal, Fora Da Escola Não Pode! E na Escola Sem 
Aprender Também Não Pode! 

Notas para 
reflexões 
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