SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPERVISÃO ESCOLAR

Orientações quanto aos encaminhamentos ao Conselho
Tutelar nos casos de crianças ou adolescentes vítimas de
maus-tratos (confirmação ou suspeita)
Considerando a necessidade de agilizar os encaminhamentos de crianças e
adolescentes alunos da Rede Municipal de Ensino – Própria e Conveniada – em caso de
suspeita ou confirmação de maus-tratos;
Considerando o sistema protetivo disposto na Lei nº 8.069 de 13/07/1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Os gestores das escolas da Rede Pública Municipal deverão realizar os
encaminhamentos aos Conselhos Tutelares, com base nas seguintes orientações:

1) A comunicação sobre os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos,
envolvendo os tipos de violência: física, sexual, psicológica, abandono e/ou
negligência, deverá ser feita simultaneamente ao Conselho Tutelar (Via
Ofício juntamente com o Registro Escolar) e à Divisão Técnica de
Diversidade e Inclusão Educacional do DOEP (Via Memorando em
envelope lacrado, com as cópias do Ofício e do Registro Escolar que
foram enviadas ao Conselho Tutelar).

2) Nos casos de suspeita ou confirmação de violência física e/ou sexual, os
gestores deverão, primeiramente, comunicar (Via Contato Telefônico) os
responsáveis legais e o Conselho Tutelar a acompanharem a criança ou
adolescente na Unidade Básica de Saúde, visando o pronto atendimento.

2.1)

Caso haja insucesso na localização da família, caberá ao gestor
solicitar a presença do Conselheiro Tutelar (Via Contato
Telefônico), para acompanhar o(a) aluno(a) nos serviços de
atendimento e proteção à criança ou adolescente, tendo em vista o
artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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2.2)

Os gestores deverão registrar os contatos telefônicos realizados
tanto com os responsáveis legais quanto com os conselheiros
tutelares, visando documentar as solicitações feitas pela escola e as
orientações dadas pelo Conselho Tutelar.

2.3)

Ressaltamos que, dependendo da gravidade da situação de
violência contra a criança ou adolescente, os gestores deverão
prestar o socorro imediato, atendendo ao Código Penal, Lei nº
2.848/40, artigo 135, que dispõe: Deixar de prestar assistência,
quando

possível

fazê-lo

sem

risco

pessoal,

à

criança

abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao
desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses
casos, o socorro da autoridade pública. (Pena - detenção, de um
a seis meses, ou multa). Parágrafo único - A pena é aumentada
de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza
grave, e triplicada, se resulta a morte.

3) De acordo com as diretrizes do Livro de Educação Inclusiva sobre as
Violências contra Crianças e Adolescentes – O papel da escola diante
da violação de direitos, p. 32 a 34, são apresentados alguns indicadores
de violência. Ressaltamos que os indicadores devem ser observados de
forma contextualizada e não isoladamente, o que é evidenciado na p. 31,
em que é citada que a presença isolada de um dos indicadores não é
significativa para a interpretação da presença de violências contra
crianças e adolescente. O conhecimento das principais características
das diferentes fases do desenvolvimento infantil ajuda a esclarecer se
o comportamento da criança/adolescente é indicativo de violências.

4) A escola deverá arquivar todos os procedimentos realizados no prontuário
da criança ou adolescente e registrar no Livro Ata, destinado aos
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Encaminhamentos ao Conselho Tutelar, o controle dos ofícios referentes à
suspeita ou confirmação de maus-tratos, para acompanhamento dos casos
pelo supervisor escolar, o qual tomará ciência dos providências adotadas na
própria UE.

Orientações quanto ao Ofício (ANEXO I) e ao Registro
Escolar da Violência Intrafamiliar e Sexual contra Criança e
Adolescente (ANEXO II)

1) O ofício deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar conforme ANEXO I,
sendo de forma individualizada, ou seja, um ofício por criança ou
adolescente.

2) Após o encaminhamento, a escola deve continuar acompanhando a situação da
criança ou adolescente junto ao Conselho Tutelar, inclusive realizando outros
encaminhamentos, caso seja necessário.

3) A escola também deve propor ações acolhedoras e incluir em suas
práticas pedagógicas o respeito à garantia de direitos da criança e do
adolescente. Assim, a escola deve desenvolver uma proposta pedagógica
inclusiva e respeitosa da diversidade humana e criar um ambiente que leve as
crianças e adolescentes a desenvolver um bom nível de autoestima, de
relações de amizade com seus companheiros, entre outras ações especificadas
nas diretrizes do Livro de Educação Inclusiva sobre as Violências contra
Crianças e Adolescentes – O papel da escola diante da violação de
direitos, p. 17 e 18.
4) Junto ao ofício deverá ser anexado o Registro Escolar da Violência
Intrafamiliar e Sexual contra Criança e Adolescente, conforme (ANEXO II).
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No que se refere aos campos I (Identificação), II (Endereço) e III (Qual o tipo de
violência suspeitada?), os gestores devem preencher todas as informações
solicitadas, visando a localização da família e a intervenção do Conselho
Tutelar.

5) Campo IV (Quem é o(a) suposto(a) agressor(a): Os gestores deverão
registrar se a pessoa supostamente envolvida está relacionada ao âmbito
familiar, terceiros ou desconhecido, exemplos: pai, mãe, tio, amigo, vizinho,
entre outros. Também devem ser registrados o local, a data e o horário em que
houve a suposta violência. Além disso, os gestores especificarão como
tomaram conhecimento do caso e quem foi o contato. É válido ressaltar que
recomendamos sempre a utilização da palavra “supostamente”, tendo em
vista que é de competência do Conselho Tutelar averiguar e confirmar a
veracidade dos fatos.

Campo V (Breve relato do caso): Neste campo deverão ser especificados os
fatos, relatos ou indícios que evidenciam uma suposta forma de violência. É
importante se fazer um registro claro, porém imparcial, principalmente se houver
suspeita de violência física e/ou sexual, ou seja, o registro não deve conter
termos clínicos ou técnicos, tendo em vista que é de competência dos
profissionais da Área da Saúde avaliar a queixa, diagnosticar e realizar outros
encaminhamentos se necessário. Também ressaltamos que se a queixa partir
da criança ou do adolescente, primeiramente, devemos acolhê-la e ouvi-la,
porém evitar que haja repetições do fato, lembrando que, de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18, É dever de todos velar pela
dignidade da criança e do adolescente,

pondo-os a salvo de qualquer

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Neste campo também devem ser registradas as providências já adotadas
anteriormente

em

relação

ao

caso.
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encaminhamentos feitos para os serviços de atendimento e proteção à criança ou
adolescente, tais como: UBS, CREAS, CRAS, CAPS, entre outros órgãos.

Seguem abaixo as nomenclaturas e as finalidades dos serviços:


CT - Conselho Tutelar

É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos pelo artigo 131 do ECA. O órgão recebe denúncias de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão e
realiza suas atribuições executivas de atendimento e acompanhamento de
cada caso para definir a melhor forma de resolução do problema, podendo,
inclusive, requerer serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança.


UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

É um local de atendimentos da atenção básica da saúde, onde são
oferecidas consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta
de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamento para
especialistas e fornecimento de medicação.


NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família

É uma forma de organização das equipes de saúde, com o objetivo de
ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua
resolutividade, apoiando a inserção da Estratégia de Saúde da Família
(Programa que inclui ações de promoção da saúde, prevenção,
recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes) na
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rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da
atenção básica.


CREAS – Centro de Referência Especializada da Assistência Social

Constitui-se numa unidade pública e estatal onde se ofertam serviços
especializados e continuados às famílias e indivíduos nas diversas situações
de violação de direitos. Como unidade de referência, deve promover a
integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos
serviços e potencializar ações para os usuários. O CREAS realiza um
trabalho de proteção a vítimas, famílias e agressores.


CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

Este centro realiza um conjunto de ações relativas à acolhida, informação,
orientação e inserção em serviços da Assistência Social, de caráter
socioeducativo, de convivência, de encaminhamentos a outras políticas de
promoção de acesso à renda e, especialmente, de acompanhamento
sociofamiliar, além de articular e coordenar os serviços disponíveis em cada
localidade. O CRAS realiza um trabalho de prevenção junto às famílias.


CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

No campo da Saúde Mental, é um serviço que tem como papel cuidar de
pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos
severos e persistentes, em um modelo extra-hospitalar, inserido na
comunidade, de caráter interdisciplinar e que evita a cronificação dos
pacientes e o isolamento social. Há três tipos de CAPS, conforme segue
abaixo:
1º) CAPS-Adultos: acompanha homens e mulheres na fase adulta que
apresentam transtornos mentais;
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2º) CAPS-i (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil): atende
crianças e adolescentes com transtornos mentais;
3º) CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas): acolhe
pessoas que apresentam transtornos mentais decorrentes do uso de
substâncias psicoativas.

Guarulhos, Junho de 2017.
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