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Formação do Grupo de Trabalho – GT 
 
 

Nome da Unidade Escolar 
Nome do Grupo de Trabalho 
Nome do Diretor 
Nome do Orientador Educacional ou na falta deste do responsável pelo programa 
 

 

Formação do G.T

Equipe Diretiva (1 representante)

• Diretor

• Coordenador Pedagógico

• Coordenador de Apoio

• Orientador Educacional

• Grêmio Estudantil (1 representante)

• Professor (1 representante eleito pelos 

professores)

• Líder de Classe (1 representante por 

turno)

• Pais (1 representante*)

O G.T será formado por no mínimo 5 e no 

máximo 10 membros.

Unidade Escolar
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• Preencher a Ficha de Alunos Infreqüentes – FICAI, em 03 vias, nos campos 1, 2 e 3, 

no caso de aluno infreqüente no período de uma semana;

• Entrar em contato com os pais ou responsáveis, registrando os acordos efetivados 
com o objetivo do retorno da assiduidade do aluno, no prazo de uma semana;

• Encaminhar ao Conselho Educacional da Associação de Apoio à Escola os nomes e 
as situações de alunos evadidos e usualmente infreqüentes;

• Criar estratégias, juntamente com o conselho educacional, associações de 
moradores, centros comunitários, clubes de mães, grêmios estudantis, quartel e 
demais organizações comunitárias e sociais, para visitas domiciliares, reuniões, 

palestras e outros mecanismos destinados ao regresso do aluno; 

• Obtendo êxito, ou seja, o retorno do aluno à escola, preencher o campo 4, no espaço 
a isso destinado, arquivar a FICAI e promover atividades de reintegração e 
acompanhamento pedagógico;

• Não obtendo êxito, também preencher o campo 4 da FICAI, resumindo os 
procedimentos adotados na tentativa do retorno do aluno e encaminhar as 1ª e 3ª vias 
ao Conselho Tutelar, arquivando a 2ª via na escola;

• Encaminhar relatório mensal até o dia 28 de cada mês, juntamente com uma cópia 
das fichas encaminhadas ao Conselho Tutelar naquele mês, ao Orientador 
Educacional da DRE;

Equipe Diretiva

 


