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ANEXO I – COMUNICAÇÃO DE FREQUÊNCIA IRREGULAR/EVASÃO ESCOLAR 

ATENÇÃO: 
Esta ficha deverá ser: 

- Impressa todas as vias; 
- Os dados cadastrais (nome, endereço, telefone) conferidos e atualizados antes do envio e também 
junto ao Sistema PRODESP; 
- Ter apontado apenas o percentual de faltas dos alunos, NO BIMESTRE, quando exceder a 
 20 % das aulas dadas: 

a) Para escolas de Ciclo I: 
Percentual correspondente ao número de faltas  dias, em relação ao total de dias letivos do bimestre. 
Exemplo: 40 dias letivos – 10 faltas – percentual: 25 % 

b)Para escolas de Ciclo II e EM: 
TOTAL de faltas aulas dadas (soma de todos os componentes curriculares): Exemplo: 220 aulas dadas 
no bimestre (soma de todos os componentes curriculares) - 66 faltas  - percentual: 30% 

 

Entregar até no máximo 15 dias após a realização de Conselho de Classe e Série do 
bimestre (conforme calendário homologado na DE). 

1) NÃO SERÃO ACEITOS ENCAMINHAMENTOS EM DESACORDO COM OS ITENS ACIMA OU FORA 
DO PRAZO. 

2) OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE 3 CAMPOS DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS. 

3) TODAS DEVOLUÇÕES SERÃO COMUNICADAS À DIRETORIA DE ENSINO PARA PROVIDÊNCIAS. 
 

 

 
DADOS DE RECIBIMENTO: 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR 

 Encaminhamento recebido pelo Conselho Tutelar em _____________. 
 
 
 

(carimbo e assinatura do Conselheiro) 
 
 
 
Devolvido em _____________ pelo(s) motivo(s) abaixo elencado: 

 Ficha em desacordo com a indicação de edição acima (não digitada, contém abreviaturas); 

 Dados cadastrais incorretos:  nome  Filiação 

 Endereço  Telefone 

 Ausência de indicação do percentual de faltas ou indicado em desacordo; 

 Não preenchimento ou preenchimento incompleto das providências tomadas pela escola no 
sentido de resolver o problema. 

 Outros: . 
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ANEXO I – COMUNICAÇÃO DE FREQUÊNCIA IRREGULAR/EVASÃO ESCOLAR 

Piracicaba, ____ de __________________ de _______ 

Ofício nº _____/_________ 

Assunto: Freqüência Irregular e/ou Evasão Escolar 

 

Ao 

CONSELHO TUTELAR DE PIRACICABA  

Endereço:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Vimos por meio deste comunicar a V.Sª. conforme determina a Lei Federal nº 8069/90 (Artigo 56, 

Inciso II) que o aluno:   , 

nascido em _____________, matriculado na _____________________________, no período da 

__________, morador à   , 

nº _____,CEP _____________, bairro __________________________, telefone 

_______________, Filho de    

e   apresentou _____% 

de faltas, em relação ao total de _____ (aulas/dia) dados(as) no _____ bimestre do ano de 

_______, correspondente ao período de ___________ a ___________ (conforme calendário 

escolar homologado na Diretoria de Ensino. 

Segue abaixo os procedimentos adotados no sentido de resolver o problema: 

1)  Realizou __________________ contatos telefônicos: 

a) O funcionário   falou com: , que 

obteve a resposta:    

b) O funcionário   falou com: , que 

obteve a resposta:    

c) O funcionário   falou com: , que 

obteve a resposta:    
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2)  Convocação para comparecimento escola via bilhete/AR: 

Data de envio: ___________  

Tem comprovante de recebimento dos pais:  

Os responsáveis compareceram?   — Em: ___________ 

Em caso de comparecimento, descreva a justificativa/encaminhamento dada pela família, 

cujo registro está arquivado na unidade escolar. 

 
 

3)  Outro procedimento adotado pela unidade escolar: 

 
 

4)  Orientou o procedimento para afastamento pela lei 1044/69 e Deliberação CEE 59/2006, 

pois houve alegação de doença, porém a família não realizou. 

 

 

Observações Gerais: 

 
 

 

 

Comunicamos que apesar dos esforços acima elencados, o problema ainda não foi 

resolvido, o que justifica a presente comunicação a este renomado Conselho, conforme previsto 

no item II, do art. 56 da Lei 8069/90. 

 

 

 

 

(carimbo e assinatura da Direção) 
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