
Brasília, 03 de fevereiro de 2022

COMO MONITORAR, NA PLATAFORMA, AS METAS DE (RE)MATRÍCULAS PARA A 
BUSCA ATIVA ESCOLAR NO ÂMBITO DO SELO UNICEF

Esta é uma nota orientadora destinada aos municípios participantes do Selo UNICEF Edição 2021-2024, que apresenta as 
funcionalidades da plataforma, a fim de monitorar a meta de (re)matrícula de crianças e adolescentes para a ação de Busca Ativa 
Escolar.  

Rememorando alguns pontos importantes: 

• A meta é: (re)matricular, pelo menos, 40% das crianças e adolescentes, de acordo com o número absoluto de 
abandono escolar que cada município, somando apenas sua rede pública (ensino fundamental e médio), reportou ao 
Censo Escolar / Inep, em dois períodos: Censo Escolar de 2019 e Censo Escolar de 2022. 
• Para um conjunto de 544 municípios foi aplicado um critério especial, com  a meta de 10 (re)matrículas para alcance no 
1° período de medição, até 31 de março de 2023. 
• A meta terá dois períodos de medição:
- 1° período: 40% de (re)matrículas, realizadas de 01 de novembro de 2021 até 31 de março de 2023;
- 2° período: 40% de (re)matrículas, realizadas de 01 de abril de 2023 até 30 de junho de 2024.

Ainda tem dúvidas? Acesse a Nota Técnica sobre a meta de (re)matrícula no âmbito do Selo UNICEF.

Divulgação da meta

• Todos os municípios já foram informados individualmente sobre sua meta a ser alcançada no primeiro período de 
medição, até março de 2023. 
• Caso seu município ainda tenha dúvidas, pode acionar os seguintes atores: coordenador(a) operacional da Busca Ativa 
Escolar, mobilizador(a) de educação do Selo e/ou articulador(a) do Selo. Todos eles devem estar informados sobre a meta e 
podem contar com o apoio do parceiro implementador do seu estado.
• E atenção: a medição da meta é feita pelo UNICEF diretamente na plataforma da Busca Ativa Escolar, que precisa estar em 
pleno uso e alimentação por parte dos municípios. Não é necessário reportar nenhuma comprovação no site do Selo.

Como monitorar a meta pela plataforma 

• O(a) gestor(a) político(a) e o(a) coordenador(a) operacional da Busca Ativa Escolar no seu município têm acesso à 
meta e às funcionalidades de seu monitoramento na plataforma. Portanto, são dois atores bem importantes nesse processo!
• As duas funcionalidades de monitoramento se encontram na aba Painel da plataforma (a primeira aba do lado esquerdo).

https://buscaativaescolar.org.br/materiais/nota-tecnica-sobre-a-meta-de-re-matricula-no-ambito-do-selo-unicef-1


1. Funcionalidade da Matriz de Risco

Trata-se de uma forma de monitoramento por meio de percentuais de meta atingidos e cores do semáforo. Funciona assim:

- São 4 legendas e gráficos com cores. À medida que o município evolui no alcance das metas, ambos mudam de cor, indicando 
em que ponto ele se encontra e o que ainda falta.

Vermelho: o município 
realizou menos de 20% 
das (re)matrículas, de 
acordo com a sua meta.

Amarelo: o município 
realizou de 20% a 49% 
das (re)matrículas, de 
acordo com a sua meta.



Verde: o município 
realizou de 50% a 99% 
das (re)matrículas, de 
acordo com a sua meta.

E ainda tem a cor azul, 
que aparece quando o 
município alcançou a 
meta e cumpriu com sua 
obrigação de garantir o 
direito à educação para 
crianças e adolescentes. 



Apresenta a nova meta de (re)matrícula que o município precisa alcançar para a 
primeira medição, em 31/03/23. Desde o dia 01/11/21 a plataforma já 
começou a contabilizar as (re)matrículas! E atenção: os dados da (re)matrícula 
precisam ser salvos e concluídos! Não adianta apenas estar na etapa de 
(re)matrícula, precisa preencher os dados e concluir todo o registro. 

Apresenta os dados acumulados para a primeira medição da meta, em 31/03/22. 
Ou seja: é a soma das (re)matrículas que o município fez ao longo da sua história 
na Busca Ativa Escolar (caixa 1) + a meta que ele precisa alcançar na primeira 
medição (caixa 2). Como a plataforma é acumulativa, ela sempre vai mostrar tudo 
que foi alcançado ao longo do tempo. 

Apresenta quantas (re)matrículas o município conseguiu realizar até o momento, 
com base na meta estipulada para ele na primeira medição do Selo. Essa caixa 
acompanha a cor da legenda e do gráfico, facilitando, visualmente, saber onde o 
município está na matriz de risco. 

Apresenta o total de (re)matrículas que o município realizou ao longo da 
sua história na Busca Ativa Escolar (adesão + readesão), até a data de 31 de 
outubro de 2021, que foi utilizada como corte para começar a contabilizar a 
primeira medição da meta na edição do Selo 2021/2024. A plataforma é 
acumulativa de dados; nada é descartado ou perdido, afinal, o município precisa 
ter dados históricos para avaliar de onde ele partiu e como ele tem evoluído ao 
longo do tempo.

Existem também quatro caixas de texto abaixo do gráfico e das legendas. Vamos ver o que elas significam:



2. Gráfico de evolução de (re)matrículas

O município também pode monitorar o alcance das metas pelo gráfico, da seguinte forma:

- Barra vermelha horizontal: indica a meta que o 
município precisa alcançar na primeira medição do Selo.
Reforçamos que os dados são sempre acumulativos 
(soma das (re)matrículas + nova meta).

- Barras azuis verticais: indicam quantas (re)matrículas 
foram realizadas ao longo do tempo pelo município.

Agora que seu município já sabe como monitorar, é hora de colocar a mão na massa! Registre sempre os dados coletados e não 
os deixe acumular. Isso facilita o monitoramento para o alcance da meta. E lembre-se: toda criança e adolescente tem o direito 
à educação!

Para saber mais sobre a Busca Ativa Escolar, acesse: buscaativaescolar.org.br.
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- É possível filtrar os dados por datas específicas.

https://buscaativaescolar.org.br/

