
1 
 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O  

FORMULÁRIO/DIAGNÓSTICO DE BUSCA ATIVA ON-LINE, PARA O REGIME 

ESPECIAL DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS 

 
O formulário tem como objetivo servir de ferramenta de apoio à unidade escolar, isto é, 

ao professor, gestor e equipe pedagógica, e deve ser utilizado na seguinte situação: 

 

 

 

 

 

O formulário poderá ser acessado clicando na imagem abaixo:  

 

 

 

Ou, pelo link:  

http://novoserie.sed.sc.gov.br/avaliacao/avaliacao.cadacessoavaliacaoialuno.aspx  

 

Para o preenchimento do formulário, siga o passo a passo: 

 

1. Iniciar preenchendo o número de matrícula do estudante. O Sistema 

automaticamente busca os demais dados do estudante, conforme informações cadastrais 

disponíveis no SISGESC, podendo serem visualizados nos relatórios1. 
 

2. Informar os dados do responsável pelo preenchimento do formulário e no final, os 

dados do responsável pela busca ativa. 

 

3. Preencher os dados relacionados à busca ativa. Considerando o momento atípico, 

a busca ativa deve ser realizada num período de 15 dias, assim que for notificada total 

ausência do estudante na apresentação das atividades. 

 

4. TODOS os itens do formulário devem ser preenchidos. Nas questões em que o 

estudante não se enquadrar, usar a opção “NÃO SE APLICA”. 
 

5. Ao final do formulário se, com ÊXITO da busca ativa e da retomada das atividades 

pelo estudante, clicar em “CONFIRMA”, ficando registrado no Sistema, para futura 

checagem. Após confirmar o preenchimento, as informações serão salvas e não poderão mais 

ser editadas.  A consulta dos dados informados por estudante, como já explicado acima, ainda 

não está disponível no mês de junho.  Se for necessário, deve ser solicitado por e-mail ao 

NEPRE da Coordenadoria Regional de Educação, para que seja providenciado junto a equipe 

da SED/GETIG.  
 

                                                             
1  Consulta e extração de relatório individual por estudante, por unidade escolar e por Coordenadoria Regional de 
Educação, estão sendo providenciados a partir de julho.  

Quando o estudante não estiver apresentando/entregando NENHUMA das 

atividades propostas pelos professores e pela unidade escolar, seja na forma virtual 

ou impressa. Isto é, na ausência total do estudante na apresentação/entrega das 

atividades propostas. 
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6. Caso chegue ao final com NÃO ÊXITO, recomenda-se comunicar ao Conselho 

Tutelar - CT, conforme já dito no Ofício Circular nº119/2020. O objetivo é buscar o apoio desse 

órgão compartilhando o não êxito, após todo o desprendimento e esgotamento dos esforços da 

unidade escolar, na busca ativa e na identificação de quais as motivações do estudante em 

não entregar as atividades propostas nesse regime de atividades não presenciais. Cabe 

esclarecer que não existe prazo estipulado de devolutiva do CT para a unidade escolar. 
 

7. Essa comunicação ao CT deve ser realizada por e-mail, informando que foi realizada 

a busca ativa do estudante e identificado o motivo da sua ausência neste período de atividades 

escolares não presenciais e que, a unidade escolar sozinha, não conseguiu obter êxito na 

retomada do vínculo do estudante com a escola. Anexar o arquivo do formulário preenchido, 

no formato PDF, ao e-mail.  

Nesse primeiro momento ainda não estão disponíveis os relatórios, com os dados 

cadastrais do estudante, para download. Por isso, deve-se salvar o formulário em arquivo 

formato PDF, antes de confirmar o preenchimento, e buscar os dados cadastrais do estudante, 

disponíveis no SISGESC, para anexar junto2. 

 

8. Para obter o arquivo em formato PDF, antes de clicar em “CONFIRMA”, deve-se 

clicar nos três pontinhos, canto superior direito, escolher a opção “IMPRIMIR” e salvar o 

arquivo no formato PDF, conforme imagens abaixo: 

 

 

                                                             
2 Utilizar este recurso, apenas neste período em que não está disponível a extração de relatórios. 

MATRÍCULA – NOME 

DO ESTUDANTE 

MATRÍCULA – NOME 

DESTUDANTE 
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9. Após a ação de salvar o formulário em arquivo PDF, clicar em “CONFIRMA”, para 

ficar registrado no Sistema.  

 

10. Cabe à unidade escolar arquivar as devolutivas do CT, para fins também de 

comprovação. 

 

 

 

 

 

 

11. Cada matrícula pode ser inserida no formulário mais de uma vez, por exemplo: foi 

realizada a busca ativa de um estudante, com ÊXITO, voltou a não apresentar mais as 

atividades, isto é, ficou totalmente ausente novamente, deverá ser realizada nova busca ativa, 

seguindo o preenchimento do formulário.   

 

Destacamos que o preenchimento do formulário com seriedade, possibilita a extração 

de relatórios com elementos mais fidedignos para a apuração da busca ativa e da identificação 

das motivações da não apresentação/entrega das atividades pelo estudante, servindo de 

embasamento para uma análise justa e responsável dos casos em que os estudantes não estão 

apresentando/entregando as atividades, no Regime Especial de Atividades Escolares Não 

Presenciais. 

Reforçamos que cada unidade escolar, conforme logística de como está estruturada 

para a busca ativa, deve determinar o (s) responsável (is) por realizar (em) o preenchimento 

do formulário. 

Solicitamos a divulgação junto às unidades escolares de sua competência e colocamo-

nos à disposição para outros esclarecimentos. 

                                                      

                                                             

Florianópolis, 16 de junho de 2020. 

A parceria entre unidade escolar e CT, considerados legalmente órgãos 

públicos da rede de proteção, é imprescindível para interagirem juntos na 

manutenção do acesso e na permanência do estudante, nesse regime de 

atividades não presenciais. 

 


