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Escolas alertam para infrequência

Até o fim do ano, luta é para não ocorrer evasão

Faltas e abandono
dos estudos são 
agravados pela idade 
avançada dos alunos e 
pela falta de apoio por 
parte das famílias

NOITE GAÚCHA ROTÁRIA
Nesta sexta-feira, 13 de setembro, o Rotary Club Aveni-
da, de Santa Cruz, promove a 3ª Noite Gaúcha Rotária, 
no CTG Lanceiros, de Santa Cruz. No cardápio, carre-
teiros de charque, ovelha e gado. Inicia às 20h30min 
e o valor é de R$ 20 por pessoa. Crianças de sete a 12 
anos pagam R$ 10. Haverá show com Bruno Neher e 
Os 3 Xirus.

Problemas familiares influenciam frequência dos alunos
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Recentemente, a 6ª Coor-
denadoria Regional de 
Educação (6ª CRE), 

com sede em Santa Cruz do 
Sul, anunciou que a partir do 
próximo ano, não irá mais 
permitir que menores de 18 
anos ingressem na modali-
dade de ensino de Educação 
para Jovens e Adultos (EJA). 
A medida foi tomada para 
manter a segurança dos jovens 
e melhorar a qualidade de 
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ensino. Entre os motivos que 
levam esses jovens e adultos 
a optarem por alternativas 
como a EJA estão a infrequên-
cia e a evasão escolar, quando 
os estudantes deixam de ir à 
escola. Dessa forma, na região, 
educandários, secretarias de 
educação municipais, 6ª CRE e 
conselhos tutelares têm traba-
lhado para diminuir os índices 
de abandono dos estudos, que 
se agravam a partir de fatores 
como idade avançada dos 
alunos e negligência por parte 
das famílias.

Em Vera Cruz, segundo a 
Secretaria de Educação, há 12 
casos considerados de risco 
nas escolas de Ensino Fun-
damental do município, ou 
seja, alunos que faltam com 
frequência e apresentam notas 

baixas. Segundo o titular da 
pasta, Cláudio Stoeckel, esse 
índice preocupa, pois no ano 
passado era menor. “Geral-
mente são alunos fora da faixa 
etária dos demais colegas de 
série e que vêm apresentando 
notas baixas. Esses fatores 
se acumulam e o estudante 
desiste de estudar”, avalia. 
Na Escola João Carlos Rech, 
por exemplo, o diretor Jorge 
Backes contabiliza seis alunos 
que pararam de estudar. Para 
ele, entre os fatores que im-
pactam nesse comportamento 
dos jovens está a base familiar. 
“Nesses casos, percebemos 
que não há o acompanhamen-
to e o incentivo dos familiares 
para esses jovens permanece-
rem na escola. Sem contar pro-
blemas, como o envolvimento 

Na rede estadual de Vera 
Cruz, conforme a 6ª CRE, 
dos 630 estudantes do Ensino 
Médio, 18 são considerados 
infrequentes. E do Ensino 
Fundamental, são apenas três 
alunos com baixa frequência, 
de um total de 985. Segundo 
a Coordenadoria Regional, 
para aprovação na série, o 
aluno precisa ter a presença 
mínima de 75%. Assim, por 
restarem ainda cerca de 70 
dias de aula, esses estudantes 
são considerados infrequen-
tes e não evadidos e podem 
recuperar a frequência es-
colar.

Já em Vale do Sol, no ano 
anterior e até o momento, não 
há registros de alunos infre-

quentes no Ensino Médio. 
Dos 469 alunos do Ensino 
Fundamental, apenas dois 
não estão comparecendo às 
aulas, número que foi nulo 
em 2018. O Ensino Médio da 
rede estadual de Santa Cruz 
conta com 2.678 alunos, sendo 

que desses, 51 são considera-
dos infrequentes. Já no Ensino 
Fundamental, eles represen-
tam 73 estudantes, de um to-
tal de 5.804. No ano anterior, 
as instituições de ensino do 
Município apresentaram 173 
casos de abandono.

dos seus responsáveis com 
drogas e as brigas familiares 
que acabam influenciando o 
comportamento desses alu-
nos”, frisa.

OUTROS MUNICÍPIOS
Na rede municipal em Vale 

do Sol, segundo a secretária 
de Educação, Deisi Cristiani 
Blasi dos Santos, foram iden-
tificados quatro casos de eva-
são escolar de alunos do Ensi-
no Fundamental, número que 
é considerado baixo por ela. 
Dentre eles, o maior índice é 
encontrado no 9º ano. Já para 
a Secretaria de Educação de 
Santa Cruz do Sul, o maior 

índice de evasão escolar dos 
educandários municipais se 
dá no 6º ano. Entre as medi-
das tomadas pela pasta para 
a diminuição dos casos, assim 
como nos demais municípios, 
está a procura pelas famílias, 
chamando-as para a escola e 
a abertura da Ficha de Comu-
nicação de Aluno Infrequente 
(FICAI). Além disso, é feito o 
acompanhamento pelo Con-
selho Tutelar e a Assistência 
Social.  

Nas escolas privadas des-
ses municípios, não houve 
casos de evasão escolar neste 
ano. 


