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EVASÃO ESCOLAR: UM RETRATO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DO COLÉGIO
ESTADUAL “ANDRÉ SEUGLING”
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Resumo: Este artigo enfoca o retrato da evasão escolar do Ensino Médio no Primeiro Ano do Ensino
Noturno do Colégio Estadual “André Seugling”, município de Cornélio Procópio, Estado do
Paraná/BR. A discussão e análise do tema proposto acontecerão por meio do levantamento
bibliográfico, experiências acadêmicas, dados estatísticos e questionário investigativo. É sabido que
o abandono escolar constitui-se em um problema nacional no meio educacional, especialmente
quando se refere ao Ensino Noturno. Dessa forma, se faz necessários estudos mais aprofundados
para que se possa vencer esse desafio e manter os alunos na escola, com ensino de qualidade. A
escola é uma instituição imprescindível na formação do cidadão e necessita cumprir seu papel.
Considerando a necessidade do estudo sobre o tema que tem a perspectiva de minimizar a evasão
escolar nas séries iniciais do Ensino Médio, da Educação Básica, torna-se necessário o envolvimento
dos sujeitos do contexto educacional, que são pedagogos, professores, alunos. A partir da
fundamentação teórica, embasada nos autores Gadotti, Sacristan, Saviani, Schargel, entre outros, e
ainda, no Estatuto da Criança e do Adolescente objetiva-se buscar junto aos alunos e professores um
levantamento dos motivos pelo qual o abandono escolar acontece. Para tanto, será proposto a
realização de uma pesquisa de caráter quantitativo, na perspectiva de que os conhecimentos desses
motivos contribuam com ações que venham amenizar a evasão no Ensino Médio Noturno neste
estabelecimento.
Palavras-chave: evasão; ensino noturno; ações.

ABSTRACT: This article focuses on the portrayal of high school dropout in the First Year of Education
State School Night "Andrew Seugling", municipality of Cornelio Procopio, Parana State. The
discussion and analysis of the proposed theme will take place through the literature, academic
experiences, statistics and questionnaire investigation. It is known that the dropout is on a national
problem in the educational environment, especially when referring to the Education Night. Thus, if
further study is needed so that we can overcome this challenge and keep pupils in school with quality
education. The school is an institution essential to the formation of the citizen and need to fulfill their
role. Considering the need to study on the subject that has the perspective of minimizing the dropout
in the first grades of secondary education, basic education, become necessary to involve the subjects
of the educational context, who are educators, teachers, students. From the theoretical framework,
based on the authors Gadotti, Sacristan, Saviani, Schargel, among others, and yet, in the Child and
Adolescent objective is to get students and teachers from a survey of the reasons why the dropout
happens. To do so, will be proposed to conduct a qualitative research study, the perspective that
knowledge of these reasons contribute to actions that will alleviate the high school dropout Night this
property.
Keywords: avoidance, night courses, actions.
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1. INTRODUÇÃO

O artigo mostra o retrato da evasão escolar do Ensino Médio Noturno no
Colégio Estadual André Seugling, Município de Cornélio Procópio – PR, onde foi
analisada nas séries iniciais do Ensino Noturno um levantamento dos motivos pelos
quais o abandono escolar acontece, contando com dados estatísticos e questionário
investigativo.
Considerando a necessidade do estudo sobre o tema que tem a perspectiva
de minimizar a evasão escolar nas séries iniciais do Ensino Médio, torna-se
necessário o envolvimento da direção, pedagogos, professores e alunos na busca
do conhecimento desses motivos para elaborar ações que venham a contribuir no
processo de amenizar a evasão no ensino médio noturno deste Colégio.
Muitas vezes, as questões sociais que o aluno enfrenta no dia-a-dia não são
devidamente solucionadas, e assim, acaba por levar este aluno a abandonar a
escola, sem uma justificativa adequada. O processo de evasão escolar está cada
vez mais ligado às causas que vêm de fora do Colégio, como as condições
socioeconômicas dos alunos que acabam por fazer com que ocorra o fracasso
escolar, que irá refletir negativamente na vida social adulta deste aluno.
É sabido por todos que o abandono escolar se constitui em um problema
nacional, especialmente quando se refere ao Ensino Noturno, dessa forma, se faz
necessários estudos para que se possa vencer esse desafio e manter os alunos em
sala de aula com um Ensino de qualidade, despertando o interesse deste em
permanecer na Escola, que é uma instituição imprescindível para a formação do
cidadão.
Quando os objetivos são comuns, o educando passa a buscar na escola o
caminho rumo ao sucesso e assim ele é conduzido para o futuro desejado; há
necessidade da sua participação diária, pois o seu interesse passa a ser um
estímulo e fator determinante no fortalecimento da aprendizagem, garantindo o
avanço que o estudante tanto almeja.
Ao ser remanejado de turno na escola e passar a freqüentar o Ensino
Noturno pelo motivo de trabalho, que é o mais comum a todos, sua atuação no
processo educacional gera muitas dificuldades e isto pode provocar o fracasso
escolar, pois esta participação pode ser prejudicada pela falta de interesse,
tornando-o menos participativo dentro da escola e assim, este aluno obrigado a
ingressar o mais cedo possível no mercado de trabalho, acaba por fazer com que
deixe a escola que tanto necessita para um segundo plano.
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(ROMANOWSKI, 2006, p.1), afirma que:

[...] O processo de aprender torna-se exigência para a vida toda. Ainda, as
sociedades entendem que a escolarização da população é necessária para
o enfrentamento dos desafios da vida cotidiana, para acesso ao mundo do
trabalho e para a participação na constituição das sociedades democráticas
no exercício da cidadania.

Entende-se a necessidade da escola passar a oferecer alternativas para
garantir ao educando todo o apoio pedagógico adequado para o aluno trabalhador
desenvolver as suas atividades escolares e vir a dar a ele o suporte de uma
educação que possa trazer melhores condições de vida. A Equipe Pedagógica,
aliada ao Corpo Docente deve apresentar propostas a este tipo de aluno para
superar eventuais dificuldades de aprendizagem, bem como se adaptar ao ritmo da
sala do Ensino Noturno, que é bastante diferenciado do Ensino Diurno.
O aluno deve ter a consciência de que o professor tem a responsabilidade de
conduzir o conhecimento de novos conteúdos ensinados através de metodologias
favoráveis a aprendizagem e que muitas vezes, ao chegar cansado do trabalho
passa a ter dificuldades de interpretação destes conteúdos.
A relação entre professor e aluno depende de acordo estabelecido pelo
professor, ou seja, da capacidade deste de ouvir e trabalhar os conteúdos de forma
a levar a uma aprendizagem consistente, reflexiva e com autonomia. Segundo
(GADOTTI, 1999, p.2)
“o educador para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição
de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe
tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento
mais importante: o da vida”.

Em sala de aula, é importante que o professor faça uma reflexão sobre a sua
prática pedagógica, pois algumas explicações e soluções para os problemas que
surgem no seu cotidiano escolar traz benefícios para a relação professor-aluno,
melhorando inclusive a indisciplina, a qual é uma constante no dia a dia escolar.
O aluno não consegue interpretar a explicação do professor, e por motivo de
conversa ou displicência é chamado à atenção e este acaba por não aceitar, isso
passa a ser motivo de fazer o sujeito vir a faltar nas aulas. Muitos alunos passam a
ter dificuldades de relacionamento em sala de aula com os professores, em funções
de regras pré-estabelecidas pelo Regimento Escolar, como o uso de celulares,
conversas paralelas, chegarem atrasados, falta de interesse, são obstáculos
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encontrados para freqüentar o Ensino Noturno, passando a interferir no rendimento
escolar e para complicar mais, os professores vêm de uma jornada exaustiva de
trabalho diário, gerando professores e alunos cansados. Portanto conclui-se que a
evasão escolar é o resultado da soma de diversos fatores e não necessariamente de
um especificamente.
Em muitos casos, a Escola não está devidamente preparada para lidar com o
aluno que trabalha durante o dia e estuda a noite, isso direta ou indiretamente acaba
por influenciar no desenvolvimento escolar. Vale ressaltar a falta de uma política
adequada para dar suporte a esse sujeito, que acaba por se evadir da escola.

-
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2. ENFRENTANDO A EVASÃO ESCOLAR

No segundo semestre de 2011 foram propostas as atividades para
Implementação e realização do projeto. Assim, para o desenvolvimento deste Artigo
Cientifico, exigiu a exposição dos trabalhos à direção do Colégio e a Equipe
Pedagógica sobre a importância do tema Evasão Escolar do Ensino Noturno,
realidade da Escola Pública que oferta o Ensino Médio Noturno e, mais
especificamente como foi realizado no Projeto de Implementação.
No Projeto de Implementação foram elaborados no primeiro momento, os
questionários para serem aplicados aos Professores, Equipe Pedagógica, Diretor e
alunos evadidos do Estabelecimento. Na sequência, esses questionários foram
respondidos pelos envolvidos e posteriormente realizados a análise das respostas.
Concomitantemente realizou a leitura do Projeto Político Pedagógico do
Colégio, com o objetivo de verificar qual o tratamento dado à evasão escolar. Abaixo,
cito o levantamento dos índices estatísticos dos alunos evadidos nos últimos cinco
anos, na 1ª. Série do Ensino Médio Noturno deste Colégio.

Figura 01. Dados fornecidos pela Secretária do Colégio Estadual André Seugling referentes
aos alunos evadidos nos últimos cinco anos.

-
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O levantamento dos dados contidos nos gráficos reflete a real situação do
percentual de alunos evadidos nos últimos anos, possibilitando verificar que houve
uma redução nos índices de evasão dos alunos, certamente devido às ações
promovidas pela escola para a permanência do educando na escola. Todavia, há
que se ponderar, que esses dados não podem ser considerados plenamente
satisfatórios, pois cada aluno evadido deve ser tratado com a devida importância
pela comunidade escolar. Desta forma, em uma análise criteriosa, entende-se a
relevância desses estudos para a melhoria da qualidade da educação.
No sentido de elucidar o que pensam os sujeitos envolvidos com a entidade
escolar, foram realizadas consultas por meio de três questionários diferentes, sendo
um destinado aos Professores, outro aos Pedagogos e Direção e outro destinado
aos alunos que evadiram deste estabelecimento o ano anterior.
Dos questionários entregues à Direção. Pedagogos e Professores, todos
retornaram para tabulação dos dados.
Dos questionários entregues aos alunos evadidos, que foram em um total de
30 (trinta), apenas 17 (dezessete) retornaram para análise.

Questionário entregues para Pesquisa
Total de questionarios entregues

30
30
17

25

13

20
15
10

5
0
Entregues

Devolvidos

Não devolvidos

Figura 02. Dados obtidos em função da quantidade questionários enviados para a pesquisa.
Fonte Professor PDE Marconde Padias de Castro.
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No Anexo A, está o questionário destinado à Direção e Pedagogos que
contém quatro questões (01) questão de múltipla escolha e (03) dissertativas,
sendo que os demais questionários, apenas questões dissertativas sobre a evasão
do ensino, todas imbuídas em buscar as principais causas do abandono escolar no
Ensino Noturno.
Tanto a Direção como Pedagogos concordam na questão 01 que os fatores
mais agravantes para o baixo desempenho escolar e conseqüente evasão são em
ordem crescente: desinteresse, trabalho, cansaço, dificuldade de aprendizagem e
por último falta de perspectivas com o futuro.
Já na questão número 02, quando questionados quanto à responsabilidade
da escola no processo de evasão, de forma geral, respondem que a escola não
pode ser a redentora pelos problemas de evasão, visto que fatores externos sejam
sociais, econômicos, falta de envolvimento das famílias na educação dos filhos
também interferem.
Uma alternativa que vem sendo implementada no Ensino Noturno é o ensino
por Blocos de Disciplinas, com resultados semestrais. Nesse sentido um dos
respondentes afirmou que “o ensino Médio necessita ser reformulado... o Ensino por
Blocos está em fase inicial e seria prematuro fazer comentários contrários”,
conforme consta em uma das respostas da pergunta número 03, quando indaga
sobre o Ensino por Blocos de Disciplinas (semestral).
Para amenizar o problema posto, todos entendem que o comprometimento
dos professores é fundamental para o bom desempenho dos educandos.
O questionário aplicado aos docentes – Anexo B -, contém (04) questões
dissertativas, com redações diferentes, as respostas se cruzam ao comentarem
que o trabalho em tempo integral para auxiliar na renda familiar e conseqüente
cansaço, contribuem para o fracasso escolar, além do descaso de muitas famílias,
na questão “a”.
Para diminuir o índice de alunos evadidos uma das respostas que merece
destaque é que “deve começar esse trabalho na sala de aula com um ensino
incentivador.. utilizar recursos didáticos diversificados... aulas mais criativas. ”, de
acordo com a opinião de um professor, na questão “b”, sendo essa opinião reforçada
na questão “d”, por vários outros docentes. Comentam ainda da importância da
afetividade na relação professor x aluno e, não deixam de mencionar em
unanimidade a importância da família na educação do jovem na pergunta “c”. Isso
pode ser observado nos alunos cujas famílias são mais estruturadas e acompanham
mais a vida escolar dos filhos.
-
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Nos questionários destinados aos alunos – Anexo C -, com quatro questões
abertas no total, os três motivos mais destacados que levaram esses alunos a
abandonarem foram na seguinte ordem: “necessidade de trabalhar/
incompatibilidade de horários; cansaço físico; questões familiares...”, de acordo com
a pergunta número um. Essas afirmativas vêm ao encontro com as ideias de
CAPORALINE (1991. Pg. 103), em que:

Para os alunos, o trabalho é indispensável à sobrevivência da família em
termos de alimentação, escola, vestuário etc. O trabalho exige deles um
tempo determinado, assim como ocorre em ocupações para eles. No
entanto, dada a premência do trabalho para que sobrevivam, torna-se difícil
conciliar escola e trabalho, mesmo que este assemelhe àquela enquanto
ocupação de tempo. Isto significa dizer que o trabalho para o aluno do
noturno faz parte das estratégias para a sobrevivência familiar; portanto
historicamente isto se tornou necessário.

Nesse sentido, o trabalho como ocupação de sobrevivência, interfere no
espaço escolar, mesmo que um seja independente do outro. As demandas surgem
com exigências às classes do Ensino Noturno, este com grande contingente de
jovens trabalhadores, sem qualificação que por extrema necessidade de
sobrevivência enfrentam oito ou mais horas de trabalho diário e freqüentam o Ensino
Noturno com exigência de oitocentas horas anual e assiduidade de setenta e cinco
por cento.
Para mudar esse quadro, na questão número dois, os alunos solicitam “mais
atividades recreativas... maior apoio dos professores... promover palestras sobre
temas interessantes”. Sugerem, para a permanência e sucesso escolar, que “todos
sejam mais assíduos, mais responsáveis com seus deveres, ter consciência de que
o futuro depende de cada um”, na pergunta número três.
Na pergunta de número quatro, uma mensagem interessante de um aluno,
para que seus companheiros não desistam, é que “As únicas pessoas que
mudaram a história, foram as que mudaram o pensamento a respeito de si próprio.
Se você não fazer a diferença, mostrar que é capaz, ninguém vai fazer por você”.
Pode observar que os questionários – Anexo A, B e C - serviram como uma
fonte de reflexão para todos aqueles que responderam e foram essenciais para a
conclusão do presente artigo.
No mundo moderno, com o avanço das tecnologias, muitos dos nossos
alunos são influenciados no modo de pensar, agir e sentir, são condições que os
levam a se evadir da escola de Ensino Médio Noturno. Ao receber estes jovens a
-
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escola, necessariamente, assume a função de estar sempre em contato com ele,
evitando que estes problemas venham a interferir na sua vida escolar.
Nos últimos anos (2009, 2010, 2011) a escola tem desenvolvido um trabalho
no sentido de contribuir com a permanência do aluno no ambiente escolar, isto faz
por meio de acompanhamento da frequência, utilizando uma ficha individual de
controle destinada aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Os portões do
estabelecimento permanecem abertos até 19h10min, a partir desse momento são
fechados para garantir maior segurança aos alunos.
Aqueles que chegarem após este horário são encaminhados à sala da equipe
pedagógica para fazer as devidas anotações, tais como:
a) chegar atrasado,
b) sair antes do horário,
c) indisciplina e outras ocorrências.
O Colégio disponibiliza um funcionário para a função de inspetor que
direciona os alunos em atraso à Equipe Pedagógica.
Há também a ficha de controle interno de frequência do aluno ausente, (FICA)
estas são distribuídas aos professores e a cada cinco faltas consecutivas ou sete
alternadas são enviadas a equipe pedagógica que entra em contato com a família e,
não havendo melhorias, envia o respectivo formulário ao Conselho Tutelar. Quando
se tratar de menor, se maior, o aluno é chamado para os devidos esclarecimentos.
As dificuldades que os alunos encontram de chegar à escola às 19 horas e de
frequentar assiduamente, são consideradas como uma das principais causas que
levam ao fracasso escolar e consequentemente à evasão do Ensino Noturno.
Isto também pode ocorrer através de expectativa da necessidade de um
ensino de primeira qualidade, levando este a ter uma desmotivação em frequentar
às aulas.
Percebe, pelo gráfico demonstrado na pagina seis que houve uma acentuada
queda de evasão nos últimos anos, isto se deve ao trabalho realizado e ao
desempenho da escola no envolvimento com os problemas existentes, como:
a) Disponibilizar maior cota de material impresso facilitando o trabalho para o
aluno.
b) Nova distribuição das notas, sendo assim distribuídas: 30 pontos para o
primeiro bimestre e setenta no segundo. (notas semestrais).
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c) Escola envolvida com o (PDE-Escola) programa de desenvolvimento
educacional, promovido pelo Governo Federal.
d) Assinatura dos boletins pelos pais, principalmente quando o aluno é menor.
e) Reuniões com pais ou responsáveis no inicio do ano ou sempre que
necessária. Divulgação das normas contidas no regimento escolar sobre o
regulamento do estabelecimento.
f) Professores assumem o compromisso de organizar atividades diferenciadas
logo no inicio do primeiro semestre.
g) Realização de jogos esportivos, visando maior entrosamento entre os
alunos, mantendo-os no ambiente escolar;
h) Reuniões com a Direção, Equipe Pedagógica, Funcionários e Alunos com a
finalidade de minimizar as dificuldades de ensino e de aprendizagem..
Os professores e alunos precisam ter muito claro que os conteúdos são
prioritários, a seleção desses pelo docente, se faz imprescindível, por isso a
importância do professor conhecer muito bem as Diretrizes Curriculares de sua
disciplina. Para buscar minimizar a evasão, a Equipe Pedagógica deve manter um
rígido controle de frequência, objetivando orientar pais e alunos.
A equipe precisa estar em contato semanal com os educadores visando
buscar soluções para melhorar a sua sala de aula e o desempenho da turma,
tornando cada vez mais condizente com a realidade escolar do momento. O
educador deve observar a necessidade de estar em contato sempre que possível
com o educando e ao menor indicio de que pode ocorrer uma evasão escolar por
parte deste, informar por meio de relatórios a equipe pedagógica.
Os alunos que frequentam o Ensino Médio Noturno devem ser tratados de um
modo diferenciado, através de pesquisas fazer um levantamento dos dados destes
para que não venham a se evadir no futuro, verificar os campos de interesse desses
alunos e suas perspectivas de futuro, especialmente no turno noturno, em que se
concentram prioritariamente todos que são considerados trabalhadores.
É importante levar em conta que o tema evasão seja discutido pelos diversos
segmentos da escola com a finalidade de buscar alternativas, dentro das
possibilidades que o estabelecimento dispõe, para poder reverter às causas que têm
levado à evasão escolar e a baixa qualidade do ensino. O trabalho que gera
dificuldades em conciliar horário e consequente cansaço físico é um dos fatores de
desistência.
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Para manter esse aluno na escola, ela deve ser um local que priorize o
planejamento escolar, estabelecendo compromissos e acordos mínimos para o
individuo ter uma educação de qualidade. A escola e o aluno precisa sempre
caminhar juntos, onde os esforços devem ser de superação das dificuldades de
aprendizagem, e não venha desestimular o educando, tornando-o indisciplinado ou
desinteressado.
Na escola, a participação ativa no processo escolar do professor em conjunto
com o estudante, ajuda combater a evasão escolar, estabelecendo uma harmonia
deste com a escola, fortalecendo o compromisso, evitando assim a sua saída.
Quando o aluno evade da escola, isto se deve a determinado comportamento
e as suas atitudes que acabam por causar danos à aprendizagem e seu rendimento
escolar. Podemos perceber que o aluno apresenta certas dificuldades para o seu
desenvolvimento e a importância deste de frequentar a escola passa a ser
secundário e isso acaba por ocasionar a desistência.
A escola deve buscar alternativas para oferecer um ensino diferenciado para
os que frequentam o Ensino Médio Noturno, privilegiando a todos, mas com políticas
claras e distintas para os que trabalham durante o dia e vem direto do trabalho para
a sala de aula.
A escola não pode assumir por si só a culpa pelo processo de evasão e ser
totalmente responsabilizada, mas repensar a situação dos sujeitos que trabalha ou
são pretensamente trabalhadores. Estes estudantes constituem a demanda de
alunos evadidos, pela dificuldade em acompanhar os conteúdos ministrados.
Muitos dos que contribuem para a evasão estão fora do mercado de trabalho
e se evadem pela baixa qualidade do ensino, como foi detectada nos questionários
que buscam aqui “valores” que muitas vezes as famílias não transmitem, a escola
deve e pode contribuir para melhorar este quadro, mas todas as suas ações
necessitam ser replanejadas, com profissionais devidamente qualificados em
permanente formação continuada.
Portanto, a grande maioria dos alunos que frequentam o ensino médio
noturno do Colégio Estadual André Seugling é formada por jovens que trabalham
arduamente no período diurno e que quando vem ao Colégio se encontram no 3ª
turno de atividades, e que estes se encontram na maioria doas vezes, cansados,
com fome, necessitando de um tratamento escolar diferenciado, onde a escola seja
flexível e que possa ajuda-los a enfrentar os problemas do dia-a-dia.
A escola que eles frequentam deve cuidar integralmente da sua formação
educacional, oferecendo condições para que sejam valorizados como são
-
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valorizados os alunos dos outros turnos da escola, propiciando apropriação de
conteúdos e de conhecimentos que prepare para o mundo do trabalho.
As principais propostas para serem desenvolvidas no Colégio Estadual André
Seugling, no período noturno, para amenizar a evasão escolar que está cada dia
mais preocupante; são:
 Deve ser realizado um acompanhamento semanal da frequência, para
ajudar a identificar os reais motivos das faltas.
 Devem ser contatados os Pais via telefone ou carta para tentar solucionar
o problema de falta constante deste aluno;
 Se o aluno continuar a faltar é dever da direção e do pedagógico do
Colégio, fazer uma visita à família.
 O Colégio deve oferecer a este aluno condições para que volte a
frequentar as aulas.
 O Diretor, Equipe Pedagógica, Professores devem proporcionar ao aluno
do Ensino Noturno toda a orientação necessária para que o aluno se sinta
estimulado a frequentar todas as atividades desenvolvidas dentro do Colégio.
 Fazer campanhas internas dentro do Colégio e oferecer ao aluno evadido
quando do seu retorno, um reforço das disciplinas que este apresentar deficiências;
 Que todos os profissionais da educação pertencentes ao quadro do
Estabelecimento venham a estar sempre buscando formas alternativas de despertar
o interesse dos alunos pela aprendizagem.
 A Equipe Pedagógica deve estar atenta a qualquer tipo de anormalidade
que o aluno apresentar durante o período que estiver matriculado no Colégio.
 Todos os Professores em sala de aula devem estar constantemente
valorizando e incentivando todos os alunos a descobrirem suas habilidades de
maneira que possam contribuir com a melhora da escola e de sua comunidade e
assim, evitar que ocorra a evasão.
 É dever da Instituição de Ensino (Colégio Estadual André Seugling)
oferecer ao aluno um ensino de qualidade em todas as Séries do Ensino Noturno e
assim, dar condições para que o Aluno possa estar preparado para enfrentar todas
as adversidades que a Sociedade lhe impor.
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3. CONCLUSÃO

A escola nos dias atuais deve socializar todos os conhecimentos, promover
um espaço educativo propício ao processo ensino-aprendizagem através de um
ambiente agradável, onde a aprendizagem seja adequada, permitindo que o aluno
acredite em suas potencialidades.
A escola deve caminhar junto com a educação do aluno e assim transmitir
valor moral, intelectual e valorizar a sua presença com uma educação plena e de
qualidade, propiciando o pleno desenvolvimento da aprendizagem.
A educação deve ser compartilhada em várias ações para a formação de um
indivíduo critico que venha atuar com responsabilidade na sociedade, sendo de
responsabilidade da escola e também da família fazer com que o aluno frequente o
ambiente escolar formando uma equipe com os mesmos objetivos.
A escola deve abrir um espaço específico para os alunos que trabalham
durante o dia ter a motivação necessária para frequentar o Ensino Noturno, fazendo
participar de todas as atividades, não se evadir do Colégio na primeira dificuldade
que encontrar e assim não causando prejuízos na sua aprendizagem.
A escola quando se depara com situações negativas dos alunos em sala de
aula deve buscar soluções para que os problemas sejam sanados o mais breve
possível. A descoberta de novas técnicas pedagógicas dentro do Colégio faz
necessário a todo o momento pelo Diretor, Equipe Pedagógica e principalmente pelo
Professor, que deve estar atento às dificuldades apresentadas pelos alunos que
frequentam o ensino noturno. Essas novas técnicas exigem um aprofundamento de
estudo por parte do Colégio na busca de soluções para evitar que ocorra a evasão
do Ensino Noturno.
O professor deve fazer registros das ocorrências cotidianas que ocorrem na
escola, inclusive das faltas dos alunos, que deixam de frequentar as aulas. Sendo
assim a equipe pedagógica deve tomar as decisões para questionar o aluno sobre
as suas faltas e tomar todas as providências cabíveis e previstas.
O professor que mantém um estreito contato com o seu aluno deve informar
a equipe pedagógica de qualquer eventual situação, envolvendo a frequência dos
estudantes às aulas.
O trabalho permanente do professor com os órgãos colegiados do colégio faz
necessária no decorrer de toda a vida escolar do aluno, para buscar ações imediatas
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e alternativas no sentido de permitir a permanência deste em sala de aula,
garantindo o seu sucesso.
Trata de um trabalho que se realiza todos os dias, buscando conscientizar a
importância da frequência à escola, sem que ocorra a desistência e levando a refletir
da importância do processo de ensino-aprendizagem e da formação qualificada
deste aluno, preparando para a cidadania e para o mercado de trabalho.
Alternativas precisam ser buscadas em conjunto, através dos professores,
direção, equipe pedagógica, instâncias colegiadas e família, sendo o aluno o maior
interessado em passar por todo o processo escolar, resultando na sua qualificação
educacional, tornando um membro permanente da sociedade.
Nos atuais dias, muitos alunos são responsáveis pelo sustento de suas
famílias, frequentar a escola torna-se um fator de fortalecimento para a sua melhora
na busca de empregos com melhores rendimentos salariais.
A instituição escola deve ser a base para que a sua formação seja constante e
traga o sucesso no desenvolvimento educacional do cidadão. O aluno quando se
matricula no Ensino Médio Noturno tem o direito e o dever de receber do Estado o
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação necessária para o
trabalho.
Portanto, o aluno não pode ser o único responsável pela sua evasão do
ensino noturno e o fracasso escolar deste deve ser pesquisado, para que os fatores
que o levaram a isso sejam esclarecidos, encontrando soluções para manter em sala
de aula. Estes problemas são constatados no cotidiano escolar e acabam por
representar um grande desafio e para solucionar, devemos criar oportunidades para
a escola contribuir de maneira significativa na melhoria do processo educativo. O
Ensino Noturno deve fazer um trabalho de “resgate do aluno evadido”.
Os professores devem buscar em cada aluno, as suas particularidades,
conhecer seu histórico de vida, entendendo quais são motivos que fazem faltar nas
aulas. Estando o educador atento a estas faltas esporádicas que podem ser o indicio
de estar se iniciando a evasão escolar, a Instituição tem a possibilidade de intervir no
processo, evitando concretizar a evasão escolar. A escola não é apenas
transmissora de conteúdos, mas precisa oferecer conhecimentos suficientes para a
vida em sociedade, a favor da conscientização dos alunos para assumirem a
emancipação e cidadania tão proclamadas, o fator que mais interfere para que
ocorra a evasão no ensino noturno é a inviabilidade destes alunos em poder
conciliar estudo e trabalho. Além de que o aluno já criou uma cultura da aprovação
automática, sem muito esforço, onde os direitos predominam sobre os deveres.
-
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Posso concluir que os alunos trazem inúmeras dificuldades, como a falta de
pré-requisitos e grande parte deles apresentam desinteresses e, às vezes,
desanimam aqueles professores que tem maior comprometimento com a educação
do ensino noturno.
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