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2. Compensação de ausência às aulas por motivo de saúde’ 

Atividades de compensação de ausência oferecidas aos estudantes das unidades escolares municipais 

impossibilitados de comparecer às aulas por motivo de saúde, conforme disposto na Lei nº 1044/69. 

 

2.1 Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Procedimento 

1. Apresentação, de relatório médico, pelo pai/ responsável, que ateste: o motivo que impossibilita o 

comparecimento à escola e o tempo de afastamento necessário. A cópia deste deve ser anexada ao 

processo. 

2. Organização do Processo de Compensação contendo, em papel timbrado com o nome da unidade 

escolar: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FLUXOGRAMA – Compensação de Ausência 
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a. Requerimento do diretor de escola (SUP01), para homologação da S.M.E., contendo informações sobre 

o processo (nome do interessado, assunto, justificativa, fundamento legal, referência aos documentos em 

anexo, assinatura e carimbo do diretor escolar) com campo para despacho do Agente de Desenvolvimento 

Educacional e do(a) Secretário(a) Municipal de Educação; 

b. Requerimento assinado pelo responsável legal (SUP02) do estudante solicitando os benefícios 

constantes no Decreto Lei nº 1.044/69 -, constando: nome completo do responsável, RG, nome do 

estudante, ano de escolaridade, turma, data de nascimento, e justificativa do afastamento de acordo com 

relatório médico; 

c. Comunicado da direção escolar ao responsável pelo estudante (SUP03), dando ciência sobre a 

realização de atividades e exercícios domiciliares  com acompanhamento para compensação de 

ausências; 

e. Comunicado aos professores dando ciência do afastamento do seu estudante (SUP04), apresentando 

período de afastamento, e que esse tem ciência da realização das atividades em casa por meio dos 

encaminhamentos propostos pelos professores. 

 

3. Protocolar na Secretaria Municipal de Educação, para deferimento. 

 

4. Na escola, após deferimento: 

a. Entregar as atividades elaboradas pelos docentes, ao pai ou responsável pelo aluno afastado, pela 

equipe gestora da U.E. (SUP05). 

b. Juntar ao processo deferido, todas as atividades do aluno e ao final do ano, incluir o processo no seu 

prontuário. 

c. Emitir parecer sobre a compensação de ausências (SUP06). 

Registros: 

a. Constar em ata de conselho de ciclo (bimestral e/ou anual), o nº do processo e a compensação 

realizada; 

b. Anotar no Relatório de Turma/ Diário de Classe, as ausências e a compensação das mesmas, de forma 

que não acumule o saldo para ser retido apenas no final do ano letivo; 

c. No Boletim Escolar devem constar os dias frequentes com a compensação; 

d. Fazer a mesma observação no Relatório de Turma/Diário de Classe, no Boletim Escolar e na ATA dos 

Conselhos de Ciclo e Final.” O (a) estudante ________________ realizou compensação de ausência nos 
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termos do Decreto Lei 1.044/69, conforme consta no processo nº____/201_____, arquivado no seu 

prontuário.” 

 

Referência 

Art. 2º do Decreto-Lei Federal nº 1044/69. 

 


