
Stepping Stones

Evasão escolar: Entendendo seus direitos
As famílias que têm filhos com condições crônicas precisam estar familiarizadas com as 
políticas de frequência escolar do Distrito Escolar. Os distritos geralmente exigem uma 
justificativa médica após um certo número de faltas. Se uma família não fornecer uma 
justificativa médica após o número especificado de ausências, isso resulta em uma 
ausência "não justificada". 

As justificativas por escrito são às vezes perdidas ou não recebidas pela escola.  Passos 
sugeridos para as famílias:

• Elabore um sistema para 
registrar as ausências de seu 
filho(a)

• Mantenha uma cópia de todas 
as justificativas

• Pergunte a seu filho(a) se a 
justificativa foi entregue 

Se você receber uma carta de 
absentismo, peça uma cópia do 
registro de frequência do estudante 
durante o ano e compare-a com seus 
registros.  Embora existam políticas 
distritais sobre o limite de tempo para 
apresentar justificativas, se faltar uma, 
envie-a e peça que seja aceita.

A lei PA Act 138 entrou em vigor a 
partir do ano letivo de 2017-2018 
para evitar respostas inapropriadas 
ou excessivas à evasão escolar. A 
legislação foi aprovada para melhorar 
a frequência escolar e reduzir o 
absentismo “para identificar e tratar 
consistentemente as questões de 
frequência o mais cedo possível...” e 
usar práticas baseadas em evidências 
para:

 ; Preservar a unidade da família sempre que possível, abordando questões 
subjacentes de evasão escolar.

 ; Evitar a entrada de crianças em lares adotivos, a perda de moradia e outras 
consequências não intencionais que interrompam uma unidade familiar íntegra.

 ; Eliminar ou reduzir a quantidade de tempo que um pai ou responsável é detido 
por delitos relacionados ao absentismo. A detenção de um pai/responsável só 
deve ser usada como último recurso.
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Conferência de Melhoria da Frequência Estudantil (SAIC)
Antes de enviar uma família a um magistrado por 
questões de absentismo, a escola é obrigada a realizar 
uma Conferência de Melhoria da Frequência Estudantil 
(SAIC) para discutir as razões das ausências da criança 
e desenvolver um plano por escrito para melhorar 
sua frequência.  O plano pode incluir a integração do 
estudante e/ou da família com serviços adicionais.  
Quando um estudante tem um plano 504 ou IEP, o SAIC 
deve considerar se as ausências estão relacionadas 
com a saúde/condição do estudante. As escolas devem 
fazer todas as tentativas de ter a pessoa responsável 
presente no SAIC, incluindo o reagendamento 
para acomodar a agenda dos pais.  É importante 
comparecer a um SAIC para seu filho e obter uma 
cópia escrita do plano que for desenvolvido.
Um Plano de Frequência Alternativo para um 
estudante cuja deficiência impacta o comparecimento 
pode ser documentada no plano IEP ou 504 para:

 Æ permitir que os pais escrevam uma justificativa 
em vez de ter que obter um atestado médico, 

 Æ justificar atrasos, e/ou 
 Æ evitar consequências disciplinares e de evasão 
escolar. 

Após a implementação do Plano, a documentação 
médica pode ser exigida periodicamente para verificar 
se a condição do estudante continua a justificar um 
Plano de Frequência Alternativo.

Lembre-se de que quando seu filho(a) está ausente 
da escola, está perdendo instruções valiosas. Quando 
uma criança falta por motivo de doença, ela pode ficar 

para trás e isso pode criar estresse. Dependendo das 
circunstâncias de saúde de seu filho(a), converse com o 
professor para manter um equilíbrio razoável ajustando 
expectativas, extendendo prazos e/ou reduzindo as 
tarefas escolares ao essencial.

Mais importante ainda, mantenha uma comunicação 
aberta com o distrito e trate os problemas para que seu 
filho(a) possa assistir ao máximo de aulas possível. 

O Centro de Informação de Saúde da Família para Família da Pensilvânia é um programa do Centro de Educação de Pais 
e Liderança (PEAL) financiado pela Administração de Serviços de Recursos de Saúde Materna e Infantil do Escritório de 

Saúde Materna e Infantil sob o Grant H84MC26214.

Todas as seguintes pessoas devem ser 
convidadas para a conferência:

1. A criança
2. O responsável pela criança
3. Outras pessoas identificadas pela 

pessoa responsável que possam 
auxiliar

4. Equipe escolar apropriada
5. Prestadores de serviços 

recomendados

Recursos
Circular de Educação Básica (BEC) - 
Conferências sobre frequência escolar 
obrigatória, ausências ilegais e melhoria da 
frequência escolar:  
https://bit.ly/2BTIDxA
Folha informativa do Education Law Center - 
Evasão e frequência escolar na Pensilvânia:  
https://bit.ly/3hdwPq7
Formulário do Plano de Melhoria da Frequência 
Escolar:  
https://bit.ly/2zkAqS2

Website: www.pealcenter.org •  Email: info@pealcenter.org •  Ligação gratuita: 866-950-1040
Entre em contato com o PEAL Center para mais informações.
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