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I_oBJrflVO:GERAL 

C) Fórüni. Municipal de Educaçao e a Secretaria Municipal de Educaço tornarn 

pAblicoT O -inicio do processo de Busca Ativa para subsidiar o monitorarnento anual do 

Piano Municipal de Educacao, referente ao ano de 2019, corn os objetivos descritos a 

seguir. 

0 presènte Chamamento tern, por objetivo, o levantamento de dados estatIsticos, 

conforme disposto no item II dos Objetivos EspecIficos (abaixo), para que a Secretaria 

Municipal de Educacão possa utilizã-Ios no pla.nejamento da gestho educacional. 

II— OBJLTIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificaçao de pessoas em idade escolar sent matrIcula; 

b) Identificaflo de pessoas fora da idade escolar que nAo concluIrarn a EducaçAo 

Básica; 

c) Identificaçao de crianças de 0 a 3 anos sem matricula, 

ci) Identifthaçao de crianças de 4 a 5 anos sem matricula 

e) IdentificacAo de pessoas acima de 18 anos que não concluiram a Educacao 

Bâsica; 

t) Identificaco de crianças em idade escolar sem tnatrIculas no ensino 

fundamental; 

1 



g) Pessoas de 4 a 17 anos corn deficiência, transtornos globais e alias 

lutbiljdades/superdotacao scm atendirnento por Atendirnento Educacional 

Especializado (AEE) on EducaçAo Especial Exciusiva (EEE). 

III- METODOLOGLA 

01 - A partir da lista de espera atual (dernanda espontãnea) seth realizaclo urn 

comparativo corn as rnatriculas do ano de 2019, possibilitando a verificaco do 

percentual de atendimento de crianças de 0 a 3 anos; 

02 - A partir dos dados da Fundaçao SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados -, 

criancas de 0 a 3 e 4 e 5 anos, ano 2019, seth realizado urn cornparativo corn as 

rnatriculas ofertadas no presente ano, sendo possIvel verificar a porcentagem de 

atendirnento dessas faixas etárias; 

03 Pdr nieio de ação conjunta, multissetorial, envolvendo as Secretarias Municipais 

de Eduaacao, Sáüde e Assisténcia Social, bern como Conseiho Tutelar, seth realizado 

um recènseamerito em areas de cobertura de prograrnas sociais, inclusive na zona 

rural, corn a utilizaçao de forrnulário padronizado (Prograrna Saüde da Farnifia e 

outros) 

04 - Mediante o acesso ao sisterna CadUnico e dernais plataformas dos prograrnas 

sociais sera realizada a busca de crianças de 0 a 3 e 4 e 5 anos fora da escola; 

05 Através do acesso a sistemas e plataforrna de dados refereides a programas de 

imunizaçOes e Cartório de Registro Civil seth realizada a busca ativa de criancas de 0 a 

3 e 4 e 5 anos fora da escola; 

06 - Seth dada ampla divulgacao da busca ativa, atravts de edital contendo os 

rnetodos, prazos e formulas de câlculo em velculo oficial utilizado para publicidade 

institucional, bern corno em jornal de circulacão local, confecçao de cartazes, 

panfletps, carro de sorn, bilhetes entregues aos alunos, cornunicados ao Conseiho de 

Escola é em Reunião de Pais e Mestres e dernais instrurnentos, contando ainda corn 

locais para cadastrarnento e manifestaçao; 

07 —Seth realizada ampla pesquisa em plataformas oficiais do Governo de Sao Paulo e 

Governo Federal (IBGE, PNAD e demais) corn o objetivo de verificar a base de dados, 
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confrontando corn as matriculas ofertadas, a fin de identificar crianças de 0 a 3 e 4 e 

5 abs fora da escola; 

08 - Seth reaiizado o acesso ao PAR - Piano de Açoes Articuiadas -, no SIMEC, corn a 

extracao de dados da meta 01, indicador lB, Para comparativo corn a situacAo 

encontr:ada corn a busca ativa; 

09 - Seth realizada a extraço de dados cia Avaliaco e Monitorarnento do PME - 

Piano Municipal de EducacAo - ern 2018 e suas respectivas notas técnicas Para 

verificaçao da evoiuçao dos d&los dos indicadores IA e IB, da meta 01 do PME, ate 

2019; 

10 - Os PPPs - Projetos Politico-pedagOgicos - estão sendo esftuturados peias 

unidades escolares, sendo que no diagnostico do projeto seráo captados dados 

referentes a busca ativa; 

11 - As unidades escoiares e a cornunidade escoiar serAo envolvidas no procdsso de 

buscaativa, corno mediadoras e fomentadoras; 

12 - ApOs o levantamento dos dados, serAo construidos grãficos e tabelas contendo os 

resultados; 

13 - ApOs a conclusAo da busca ativa, seth desenvolvida Nota Técnica (NT) contendo 

as conclnsoes do processo realizado. 

P I'S 

O prazb Para captacAo de inforrnaçoes será de 17 de seternbro a 17 de outubro de 

2019 60• prazo Para finalizaçao dos reiatOrios e notas técnicas seth de 17/10/219 a 

31/10/2019; 

V - DOCUMENTOS-BASE 

a) OfIcios Para a Secretaria de Saüde sohcitando dados de monitorarnento do 

Prograrna Boisa-Farniiia contendo a iistagern completa de crianças 

monitoradas; listagem atualizada de criancas de 0 (zero) a 3 (trës) e 4 (quatro) 

F 5 (cinco) anos corn vacinação atualizada em 2019 e encarninhamento de 

formulário Para utilizaçao per parte dos agentes cornunitârios de saüde; 

b) Encarninharnento de ofIcio Para a Secretaria de Assistência Social solicitando 

ielatório anahtico ernitido no sistema CadUnico, contendo a listagern e dados 
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ille crianças de 0 (zero) a 3 (trés) e 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade 

atendidos per prograrnas sociais; solicitacao de relatório de atendimento a 

crianças de 0 (zero) a 3 (trés) e 4 (quatro) e 5 (cinco) anos pelos programas 

sociais nac controlados per sistema; encaminhamento de formulârio para 

utiiizaçao no Centro de Referéncia em Assisténcia Social - CRAS -, Centro de 

Referencia Especializado em Assisténcia Social - CREAS - e Programa C'rianca 

?!iz corn filtro de identificação de criancas fora cia escola; 

c) Cficio ao Cartorio de Registro Civil do municipio, solicitando a lista de nascidos 

vivos de 2014 a 2019; 

d) Oficio ao Departamento de Agua e Esgoto, para encaniinhamento a empresa 

terceirizada, prestadora dos servicos, corn solicitacao de insercão de chamada 

na conta de ãgua, referente ao processo da busca ativa; 

e) Expediente interno para o setor de Censo Escolar para que seja produzido 

relatório contendo as matrIculas ofertadas para os segmentos em 2019, 

qüantidade de alunos matriculados atualrnente, usia de espera por segmento, 

listagern de vagas e matrIculas per segmento, inclusive das unidades 

conveniadas e parficulares; 

f) Thcpediente ao Forum Municipal de Educacäo solicitando a atualizacâo dos 

dados oficiais de todos os indicadores das metas do Plano Municipal de 

Educacão através de consulta aos Orgãos oficiais (SEADE, IBGE, etc.); 

g) Confecçao de fichas de cadastrarnento pelas unidades escolares corn o objetivo 

de realizaçao de busca ativa intradomiciliar por parte de alunos e comunidade; 

Ii) Publicidade no site da Prefeitura Municipal de JardinOpolis - 

\vww.jardinopolis.sp.gov.br  -, carro de som, Diário Oficial do rnunicipio, jornal 

de circulacao, fixacAo de cartazes, distribuiçao de panfletos nas instituicOes 

püblicas; 

i) OfIcio ao Conselho Tutelar solicitando informação sobre a existéncia de 

trianca on jovern em idacle escolar, näo matriculado no ensino regular. 

j) Ofitic as unidades escolares com cópia para Conseihos Escolares e A}'Ms; 

k) Oficia para os órgAos pâblicos - Executivo, Legislativo e Judiciário - e Ministério 

bhicca; 

1) bcicio para o Conseiho Municipal de Educaçao dando ciëncia ao inicio do processo cia 

kusca ativa. 
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VI- PRODUTOS 

SerAo confeccionados relatorios técnicos corn os dados obtidos e, ainda, Nota 

Técnica sobre a conclusao da busca ativa. Estes docurnentos serâo emitidos pela 

Secretaria Municipal de Educaçao e Forum Municipal de EducacAo, 

VII— CANAlS DE COMUNIcAcA0 

Visando ao registro de pessoas nao matriculadas no ensino regular, serAo 

utilizados os rneios descritos abaixo: 

• Acessando e preencl-iendo diretarnente o cadastro disponIvel no site 

https://www.jardinopolis.sp.gov.br/para-os-cidadaos/cadastro-de-

alunos;  

• Atendirnento presencial no endereço abaixo 

Posto Aeessa Sac Paulo 

Rua Dorniciano Alves de Rezende, 666. Bairro Centro. 

Falar corn a senhora Lucia Zara. 

Observãçäo; Esta busca ativa atingirá as metas 1,2,3, 4 e 8 do Piano Municipal de 

Educaçilo. 

- 	 Jardinópolis, 9 de setembro de 2019 

Mateus Peres 

Coordenador do Forum Municipal de Educacão 

Roberta)iiT9i1va Ribeiro 

Secretária de EducacAo Substituta 

Conforrne Portaria 231/2019 de 29.7.2019 

Jardinópolis - S.P. 
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