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Assunto : Controle de Frequência dos Alunos do Ensino Fundamental 
 
 
 I – Fundamentação Legal 
 

 “O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 
regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência 
mínima de 75%  do total de horas letivas para aprovação”. ( inciso VI, artigo 24 da 
LDBEN nº 9394/96) 

 

 “Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.”   
( § 3º, artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil e § 3º, artigo 54 
do Estatuto da Criança e do Adolescente  -  ECA – Lei Federal nº 8.069) 

 

 “São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: obrigação de matricular o filho ou 
pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar”. ( inciso V, artigo 129 
do ECA – Lei 8.069) 

 

 “Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares” (  inciso II, artigo 56 do ECA – Lei Federal 8.069 e 
incisos II e II, §1º , artigo 5º da LDBEN nº 9394/96 ) 

 

 “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de informar os pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica e notificar o Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 
que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei.” 
( inciso VII, artigo 12 da LDBEN 9394/96 e inciso VIII, artigo 12 da mesma lei 
instituído pela Lei Federal 10287) 

 

 As Normas Regimentais Básicas para as Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental de São José dos Campos assim dispõem: 
“Artigo 67 – A escola fará o controle sistemático da frequência dos alunos às 
atividades escolares e, bimestralmente, adotará medidas necessárias para garantir 
que os alunos compensem ausências que ultrapassem 20% das aulas dadas. 

 



§ 1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e 
registradas pelo professor de cada classe ou da disciplina, com a finalidade de sanar 
as dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas. 
§ 2º  - A compensação de ausências não exime a escola de adotar medidas 
previstas no Estatuto da Criança e do adolescente, nem a família e o próprio aluno 
de justificar suas faltas. 
Artigo 68 – O controle de frequência às atividades escolares será efetuado sobre o 
total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 75% para promoção. 
Parágrafo Único -  O aluno poderá ser reclassificado independentemente de sua 
frequência  no ano anterior. 
Artigo 69 – O Regimento da Escola disciplinará os critérios e procedimentos para o 
controle de frequência e compensação de ausências.” 
 

 “... A lei fixa a exigência de um mínimo de 75% de frequência, considerando o ‘total 
de horas letivas para aprovação’. O aluno tem direito de faltar até o limite de 25% do 
referido total. Se ultrapassar este limite estará reprovado no período letivo 
correspondente. A frequência de que trata a lei passa a ser apurada ,agora, sobre o 
total da carga horária do período letivo, não mais sobre a carga específica de cada  
componente, como dispunha a lei anterior “ ( Parecer CNE nº 05/97) 

 

 “... Ao mencionar a obrigatoriedade da ministração das horas-aula, a lei está 
exigindo que o estabelecimento e o professor ministrem as horas-aula programadas 
... As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo 
que em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas 
ou atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio 
ambiente e com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, 
visando a plenitude da formação de cada aluno. Assim, não são apenas os limites 
da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a  atividade 
escolar de que fala a lei. Esta se caracterizará por toda e qualquer  programação 
incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva 
orientação por professores habilitados.”  ( Parecer CNE nº 05/97)  

 
 

II – Procedimentos da Escola 
 

Com base nos dispositivos legais vigentes, instruímos o que segue quanto à 
compensação de ausências:  
 

 O Orientador Educacional fará o acompanhamento da frequência dos alunos e 
elaborará o cronograma das aulas de compensação de ausências aos alunos que 
estão no limite de 20% de faltas das aulas dadas em cada bimestre.  Os pais ou 
responsável pelo aluno serão notificados das faltas, bem como do cronograma de 
compensação de ausências elaborado pela unidade escolar. 

 O(s) professor(es) dos alunos  programarão as atividades das aulas de 
compensação de ausência e orientarão a sua execução através de um trabalho 
integrado com os orientadores educacional e pedagógico da UE. O conteúdo das 



atividades realizadas nas aulas deverá contemplar as reais necessidades de 
aprendizagem dos alunos. 

  As atividades de compensação de ausência só poderão ser consideradas horas 
letivas se houver frequência controlada dos alunos e orientação de profissional 
habilitado. 

 As unidades escolares poderão utilizar os seguintes recursos para viabilizar as 
aulas de compensação de ausência: professores eventuais ,  frequência dos alunos 
em projetos de recuperação intensiva e outros projetos,  desde que haja presença 
controlada e profissional habilitado fazendo o acompanhamento.  

 O controle da frequência dos alunos deverá ser feito em impresso próprio elaborado 
pela própria UE, contendo o nº de horas-aula a serem compensadas, as datas e o 
registro da frequência do aluno. No mesmo documento deverá haver um campo 
onde se registrarão as atividades realizadas nas aulas compensadas. Este 
documento deverá conter espaço para  o visto do DE, OE ,OP e do(s) professor(es) 
responsável (eis) pelas aulas de compensação de ausência. Este documento deverá 
constar dos arquivos do OE da escola. 

 No Diário de Classe, o professor deverá registrar no campo das observações, o 
número de horas-aula que foram compensadas pelo aluno.  

 
 
 
III – Situações previstas na legislação para a prática de exercícios domiciliares  
 

 Alunas em estado de gestação – Lei Federal 6202 de 17/04/75 

 Alunos em tratamento de saúde,  conforme previsto no Decreto 1044 de 21/10/69 

 Alunos com necessidades especiais,  impossibilitados de freqüentarem às aulas em 
razão de tratamento de saúde que impliquem internação hospitalar, atendimento 
ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio – Resolução CNE/CEB nº 02 
de 11 de Setembro de 2001.  

 
Nestes casos,  os responsáveis pelo aluno apresentarão atestado médico na 

diretoria da escola, comprovando a necessidade de afastamento das aulas. Caberá à  
escola  realizar o atendimento ao aluno em ambiente domiciliar ou em classes 
hospitalares , através de atividades compatíveis com o estado de saúde do mesmo, 
dando continuidade ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno, 
contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar.  A certificação da 
frequência  deverá ser feita com base no relatório elaborado pelo profissional da 
educação que atendeu o aluno.  Este relatório deverá constar dos arquivos da EU e o 
professor da classe deverá registrar o ocorrido no campo destinado às observações do  
Diário de Classe. 
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