
Nome da criança ou adolescente*:

Dados da criança ou adolescente

RG da criança ou adolescente:

BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLAR

Data de nascimento*:

CPF:

Sexo*

Já frequentou a escola alguma vez?*

Raça/ Etnia*

F

Sim

M

Não

Amarela Branca Indígena Preta (pretos e pardos)

CNS: NIS:

Educação

Qual a justificativa de não ter frequentado?

Formulário de Pesquisa
Apenas os campos marcados com asterisco são de preenchimento 
obrigatório. No bloco sobre Trabalho recomendamos que se o 
motivo da exclusão escolar for trabalho infantil, todos os campos 
sejam preenchidos, ainda que não obrigatórios.
Reforçamos que o preenchimento de todos os dados deste 
formulário permite melhor cruzamento de dados, bem como a 
produção de diagnósticos mais consistentes sobre a situação do 
seu município.



BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLARFormulário da Pesquisa

Caso tenha respondido SIM à pergunta anterior:

Qual o último ano que frequentou?*

  Pré-escola (4 anos)

  Pré-escola (5 anos)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (1º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (2º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (3º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (4º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (5º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (6º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (7º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (8º ano)

  Ensino Fundamental – Anos iniciais (9º ano)

  Ensino Médio – 1º ano

  Ensino Médio – 2º ano

  Ensino Médio – 3º ano

  EJA (Ensino Fundamental anos iniciais)

  EJA (Ensino Fundamental anos finais)

  EJA (Alfabetizado)

Em que ano foi cursado o último ano escolar?*

Com qual idade foi cursado o último ano escolar?*

Endereço da última escola cursada*

Qual a última escola cursada?*

Qual o status do último ano escolar?*

Completo Incompleto



BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLARFormulário da Pesquisa

Trabalho

- Trabalho infantil é toda atividade econômica e/ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro e remuneração, executada 
por crianças e adolescentes menores de 16 anos - o que é proibido. 
- Acima de 14 anos, as/os adolescentes de ambos os sexos podem ser admitidos no emprego somente na condição de aprendizes, 
desde que em funções que não ofereçam risco à sua saúde, segurança e integridades física e mental. 
- É proibido ainda o trabalho ou emprego noturno, perigoso e insalubre para adolescentes que não completaram 18 anos.
(Artigo 7º, Constituição Federal; Artigo 67, ECA; Convenção 138, OIT: Artigo 405, CLT e Lei 10.097/2000, sobre aprendizagem).

Esta criança ou adolescente está trabalhando?

Qual a atividade econômica?

Quais são os familiares presentes?

Quem é o responsável?*

Caso tenha respondido SIM à pergunta anterior:

Sim

Serviço doméstico

Pai

Pai

Negócio familiar

Mãe

Mãe

irmãos Avós

Avós

Outros

OutrosIrmão/Irmã Outros familiares

Outra atividade

Não

O trabalho é remunerado?

Quais as horas semanais trabalhadas?

Nome completo da mãe:* Nome completo do responsável:*

Sobre os pais ou responsáveis



BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLARFormulário da Pesquisa

RG do responsável:

Data de nascimento do responsável:

Ocupação do responsável:

CPF do responsável:

Contato do responsável:

Raça ou etnia do responsável:

Amarela Branca Indígena Preta (pretos e pardos)

Qual o último ano que frequentou?*

Valores de renda familiar per capita – salario mínimo:

  Nenhuma

  Ensino fundamental completo

  Ensino fundamental incompleto

  Ensino médio incompleto

  Ensino médio completo

  Ensino superior incompleto

  Ensino superior completo

  Pós graduação

  Até 1/4

  Mais de 1/4 a 1/2

  Mais de 1 a 2

  Mais de 2



BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLARFormulário da Pesquisa

Motivos de estar fora da escola:*

  Adolescente em conflito com a lei

  Criança ou adolescente com deficiência  
        física

   Criança ou adolescente com deficiência  
        intelectual

   Criança ou adolescente com deficiência  
        mental

   Criança ou adolescente com deficiência  
        sensorial

   Criança ou adolescente com deficiência(s)  
        que impeça(m) ou dificulte(m) a frequência  
        à escola

   Criança ou adolescente com doenças (que  
        impedem e/ou dificultem a frequência à  
        escola)

   Criança ou adolescente em abrigos

   Criança ou adolescente em situação de rua

   Criança ou adolescente que sofrem ou  
        sofreram abuso / violência sexual

   Crianças ou adolescentes migrantes  
        estrangeiros

   Evasão porque sente a escola  
        desinteressante

   Evasão porque sente a escola  
        desinteressante (Desinteresse pela escola)

   Evasão porque sente a escola  
       desinteressante (Desinteresse pelos  
       estudos)

   Falta de documentação da criança ou  
        adolescente

   Falta de infraestrutura escolar (Escola)

   Falta de infraestrutura escolar (Vagas)

   Falta de transporte escolar

   Falta de transporte escolar (Transporte  
        escolar público)

   Falta de transporte escolar (Transporte  
        particular - veículo próprio)

   Falta de transporte escolar (Transporte  
        público - ônibus, metrô, trem, balsa, barco  
        etc.)

   Gravidez na adolescência

   Mudança de domicílio, viagem ou  
        deslocamentos frequentes

   Preconceito ou discriminação racial

   Trabalho infantil

   Uso, abuso ou dependência de substâncias  
        psicoativas

   Violência familiar

   Violência na escola (Discriminação de  
        gênero)

  Violência na escola (Discriminação racial)

   Violência na escola (Discriminação  
       religiosa)



   Violência na escola (bullying)

  Violência na escola (conflitos com outros  
        estudantes)

  Violência na escola (conflitos da criança e/ 
       ou adolescente com funcionários, docentes ou  
       gestores da escola)

BUSCA ATIVA
ESCOLAR

BUSCA ATIVA
ESCOLARFormulário da Pesquisa

   Violência na escola (discriminação por  
        orientação sexual)

    Violência no território

Dados de localização

Endereço:*

Referência geográfica:

CEP:

UF:*

Bairro:*

Município:*

Tipo de localização:* Comunidade quilombola:

Urbana SimRural Não


