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Circular n.º 375/2019 - GAB 

Osasco, 22 de outubro de 2019. 

Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino, 

Srs. (as) Diretores (as) de Escola, 

 

Assunto: Comunicado CITEM de 18/10/2019 – Predição de Risco de Evasão 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, encaminha às Unidades Escolares 

o Comunicado em epígrafe, conforme segue: 

                        

Com o intuito de subsidiar a rede em iniciativas de enfrentamento da evasão escolar, estamos 

disponibilizando na SED o relatório de Predição de Risco de Evasão. 

 

Baseada nos dados de evasão do ano anterior e em informações de nota e frequência, essa 

ferramenta atribui uma taxa de risco de evasão aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e do 

Médio que estão ativos hoje em nossas unidades escolares. 

  

Por ser uma ferramenta nova e ainda em construção, gostaríamos de contar com a colaboração de 

todos, com o objetivo de aprimorá-la, tornando-a um instrumento de apoio à redução da taxa de risco de 

evasão. 

  

A Predição de Risco de Evasão está disponível na Categoria Gestão Escolar. Para acessar, basta 

digitar "Predição de Risco de Evasão" no campo de busca da SED e acessar o relatório apontando a escola 

e tipo de ensino a ser analisado. 

  

 
Essa ferramenta estará disponível para os seguintes perfis: 

  

• Diretoria de Ensino: 

- Dirigente 

- Supervisor 
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- PCNP 

- Diretor CIE 

- Diretor NRM 

  

• Escola: 

- Diretor 

- Vice-Diretor 

- Professor Coordenador 

  

Solicita-se que as escolas utilizem esta ferramenta e caso tenham alguma contribuição para sua 

melhoria, informe a esta Diretoria de Ensino, por e-mail, para que possamos encaminhar para a área 

responsável. 

 

Desde já, agradece pela atenção e conta com a atuação de todos, no enfrentamento do risco de 

evasão de nossos alunos. 

 

Atenciosamente, 

 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino  


