Por que o foco é a frequência escolar?

Você sabia?

Quando os alunos frequentam a escola
regularmente, eles são capazes de obter
conquistas acadêmicas mais importantes e de
construir relacionamentos mais positivos com os
colegas. A frequência também ajuda a diminuir o
risco de envolvimento com o sistema de justiça
infantojuvenil. Além disso, a frequência regular
aumenta a probabilidade de o aluno se formar no
colegial, o que permite a ele se planejar melhor
para a faculdade e a vida profissional.

Há serviços de suporte para ajudar alunos e
famílias que estejam com problemas de
frequência escolar. As escolas trabalharão com os
alunos e as suas famílias para determinar os
motivos das ausências e desenvolver medidas
para aumentar a frequência. Se a frequência não
melhorar, as escolas poderão encaminhar
alunos/famílias para o “Youth Service Bureau”
(YSB) ou para outras organizações comunitárias
que prestem ajuda e suporte. Para encaminhar o
aluno a uma unidade do YSB, a escola terá que
preparar o formulário de encaminhamento e
obter a autorização dos pais.

O que acontece se o meu filho não
estiver indo na escola?
O capítulo 10‐184 do C.G.S. afirma, em parte, que
é papel do pai/responsável garantir que o filho vá

O que acontece quando um
encaminhamento de delinquência é
feito ao YSB?*






Os YSBs prestam auxílio ao aluno e disponibilizam
serviços além da escola.

O YSB pode recomendar ou fornecer:



regularmente à escola pública durante o período
letivo. Quando os alunos têm muitas faltas sem
justificativa, eles passam a ser considerados
“delinquentes”. Um aluno se torna delinquente
quando tem 4 faltas sem justificativa em um mês
ou 10 faltas sem justificativa ao longo de um ano
letivo.
Devido a uma alteração na lei estadual, feita em
agosto de 2017 (Lei pública 16‐147), os alunos não
podem mais ser encaminhados à justiça se
estiverem delinquentes. Intervenções por meio da
escola são usadas para estimular a frequência,
mas cabe aos pais/responsáveis garantir a ida dos
filhos à escola.

Quando o YSB recebe um
encaminhamento de delinquência
preenchido e assinado, eles entram em
contato com a família por telefone ou
enviam uma carta para a casa da família.
A equipe do YSB explicará o processo à
família e só irá adiante com a autorização
dela.
Caso a família concorde em participar, o
YSB irá agendar um horário com o aluno e
a família para coletar informações (como
dados demográficos, informações
familiares e escolares e pontos fortes e
fracos).
O YSB trabalhará com a escola para
abordar as necessidades individuais do












Suporte acadêmico, com programas de
recuperação de crédito estudantil e/ou de
preparação para a universidade
Encaminhar ou dar acesso a serviços clínicos
e/ou de saúde mental para indivíduos e famílias
Encaminhar a outros programas comunitários
de intervenção (incluindo serviços residenciais)
para tratar da delinquência ou de outras
questões comportamentais
Advocacia educacional
Mediação
Mentoria
Aulas de habilidades parentais
Atividades sociais positivas, como artes, cultura
geral e esportes
Encaminhamento para serviços que forneçam
roupas limpas, comida saudável, moradia
estável e/ou transporte





aluno, e poderá auxiliar a família dele por
meio de reuniões.
O YSB irá identificar suportes
comunitários disponíveis e adequados
para o aluno, e os avaliará com a família e
com o próprio aluno.
De acordo com as informações da família,
a equipe do YSB irá definir programações
dentro do próprio YSB e/ou fará os
encaminhamentos comunitários
adequados.
*Este processo pode ser diferente,
dependendo das necessidades da família
e/ou dos recursos disponíveis na
comunidade.

Dicas para os pais aumentarem a
frequência escolar dos filhos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Desenvolva e fortaleça o relacionamento com o
professor do seu filho e com os administradores
da escola.
Faça com que levar o seu filho à escola no
horário, todos os dias, seja uma das principais
prioridades da sua família.
Desde cedo, converse com o seu filho sobre a
importância da educação e os benefícios da
frequência escolar.
Quando o seu filho não quiser ir à escola
regularmente, converse com ele para saber os
motivos.
Quando houver problemas de transporte,
doenças na família ou outras questões, tenha
um plano B para levar o seu filho à escola.
Sempre que possível, agende consultas médicas
e outros compromissos depois do horário da
escola.
Monitore a frequência escolar do seu filho para
garantir que ele esteja na sala de aula todos os
dias.
Entre em contato com a escola do seu filho para
conversar sobre serviços de auxílio e suporte
que possam ajudar a manter a frequência
escolar dele.

Retirado de: “Todo aluno, todo dia: Um guia
comunitário para abordar e eliminar as faltas
crônicas na escola”
https://www2.ed.gov/about/inits/ed/chronicabsente
eism/toolkit.pdf

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Para mais informações ou em caso de dúvidas,
entre em contato com:
www.ctyouthservices.org

RECURSOS

Encaminhamento de
questões de delinquência
a serviços comunitários

Para saber sobre recursos capazes de ajudar o
seu filho a aumentar a frequência escolar:
211.org

AttendanceWorks.org/resources/handouts‐for‐families

Portal.CT.gov/SDE/Truancy/Truancy

Ed.gov/about/inits/ed/chronicabsenteeism/toolkit.pdf

Uma guia para
pais/responsáveis

