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Projeto Intersetorial
Eu conto, todos contam



  

COMPOSIÇÃO

● Dimensão social é composta pelas secretarias municipais de educação, 
saúde, esporte e lazer, cultura, segurança, proteção social e assistência 
social;

● O grupo articulador é composto pelos representantes da SMED, FAS, 
SMS, SMEL, SMC e SMSPPS;

● Os grupos de trabalhos são compostos pelos: gerentes das UBSs, 
gerentes do CRAS, diretores das escolas e um representante da 
SMED.



  

Encontros quinzenais 
com objetivo de 

desenvolver estratégias 
pontuais e de 

acompanhamento dos 30 
jovens e suas famílias, 

visando o enfrentamento 
e evasão escolar

SMSPPS

SMEL

Convidados

CRAS E 
SCFV (FAS)

UBS/Saúde

SMC

E.M.E.F Tancredo 
de Almeida Neves

10 jovens

E.M.E.F Dolaimes 
Stédile Angeli

10 jovens

E.M.E.F Rubem 
Bento Alves

10 jovens

“Foco no foco”
Encontros objetivos
Metas x Resultados

Possíveis estratégias e 
encaminhamentos:
Visitar domiciliares
Consultas médicas

Círculos Restaurativos
Inclusão em atividades

Projeto Piloto



  

DADOS DE 2021

● 1 território de aprendizagem;
● 3 escolas;
● 31 crianças e adolescentes;
● 16 meninas;
● 15 meninos;
● Idade média: 13 anos;
● 15 com distorção idade série/ano;
● 9 pertencentes aos anos iniciais;
● 22 pertencentes aos anos finais.



  

RESULTADOS

● 17 estudantes retornaram à presencialidade;
● 1 retornou aos estudos monitorados;
● 2 frequentes ao Atletas do Amanhã;
● 6 inseridos nos Serviços de Convivência de 
Fortalecimento e Vínculos (SCFV);

● 4 encaminhados para cursos de Jovem Aprendiz;
● 3 encaminhamentos para o Programa Criança Feliz;
● 5 transferências de estudantes.



  

PARA 2022

● 5 territórios de aprendizagem;
● 12 escolas;
● 60 crianças e adolescentes inicialmente → após o 
retorno do estudante, ele será monitorado por 2 
meses e, caso ele permaneça, a escola fará a 
indicação de um novo estudante;

● Preferência para estudantes dos anos finais 
(sugestão: iniciar pelos nonos anos).
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