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RESUMO
Neste Artigo Científico apresento como desenvolvi meu Projeto de Intervenção
pedagógica na Escola: Evasão Escolar no Ensino Médio noturno, a evasão escolar é estudada
como um problema pré-existente na comunidade em que foi realizada a pesquisa e a
intervenção. O objetivo é identificar os motivos que levam os alunos do Ensino Médio Noturno,
do Colégio Est. Profª Rosilda de Souza Oliveira a se evadirem, além de diagnosticar, entender
e buscar possíveis soluções para diminuir estes índices. Que a Produção Didática Pedagógica:
Evasão Escolar: o motivar, a família e a importância do Ensino Médio, foi elaborada para ser
usada como apoio pelos professores e alunos do Ensino Médio noturno, além de auxiliar na
solução dos problemas identificados e diminuir a evasão escolar no Colégio em que foram
desenvolvidas as atividades de estudo e pesquisa. Explico como montei e trabalhei meu GTR
(Grupo de Trabalho em Rede). Detalho ainda como encaminhei a Implementação do projeto no
Colégio Est. Profª Rosilda de Souza Oliveira –EFM, além de apresentar os dados finais dos
questionários de coleta de dados sobre o tema.
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INTRODUÇÃO

A Evasão Escolar é uma realidade presente em nossas escolas, e é
possível perceber que seu maior índice ocorre no ensino médio noturno. A
partir desta preocupação, escolhi este tema para montar o meu projeto de
estudo “Evasão Escolar no Ensino Médio noturno”.
Devido à preocupação em diminuir os altos índices de Evasão Escolar
no Ensino Médio noturno, partiu-se do seguinte problema: quais os motivos que
levam os alunos a abandonarem os seus estudos e se evadirem do Colégio
Est. Profª Rosilda de Souza Oliveira? Colégio situado no município de
Piraquara, Estado do Paraná, e o presente terá como público alvo professores
e alunos do noturno. O estudo realizado pelo PDE de 2013/2014 tem por
objetivo diagnosticar, entender e buscar possíveis soluções para diminuir os
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índices de evasão escolar do Ensino Médio noturno, no colégio em questão. O
método utilizado foi pesquisa de campo através de questionários, tanto para
professores e alunos, com questões objetivas e subjetivas, para abranger o
maior número de informações possíveis sobre o tema em questão.
A partir deste projeto confeccionei uma Produção Didática Pedagógica,
em forma de caderno temático, para apoio metodológico ao meu projeto, com o
título: “Evasão Escolar: o motivar, a família e a importância do Ensino Médio”.
Posteriormente relatarei sobre o GTR – Grupo de Trabalho em Rede, o qual é
obrigatório para os alunos do PDE, como eu. E contará com a participação dos
professores do Estado do Paraná, dos quais serei tutora. Em seguida explicarei
como ocorreu a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola, e seus resultados no transcorrer do 1º semestre de 2014.

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: Evasão Escolar no Ensino
Médio noturno
A análise dos dados da evasão escolar, dos anos de 2010, 2011 e 2012
será o ponto de partida para a pesquisa deste projeto, pois de 2010 até 2012 o
índice de evasão escolar, em tão pouco tempo, dobrou. Apesar deste aumento
na evasão escolar, as matrículas efetivas no Ensino Médio, não diminuíram,
pelo contrário basicamente elas ficaram constantes, levando-me a crer que os
alunos se evadem num ano e retornam no outro ano, e este talvez seja o
motivo das mesmas estarem sempre constantes. A faixa etária dos alunos é
bem variada, vai de 17 anos até 40 anos ou mais.
O índice de Evasão Escolar em 2012, no Colégio Est. Profª Rosilda de
Souza Oliveira – EFM, foi tão alto que assustou toda a comunidade escolar, e
me fez pensar num projeto, no qual vou tentar entender os motivos de tais
índices, para poder buscar possíveis soluções para este problema.
Para que vocês possam entender o problema e os altos índices de
Evasão Escolar, realizei observações e análises de documentos do Colégio
Est. Profª Rosilda de Souza Oliveira, como por exemplo, o relatório final e o
PPP fornecido pela secretaria do mesmo.
A Evasão Escolar sempre foi um problema pendente em nosso colégio,

e nunca parou-se para saber o que estava acontecendo e muito menos traçar
planos ou estratégias para diminuí-lo, neste contexto, vou procurar identificar o
que leva os alunos a se evadirem, pois os resultados podem ser os mais
variados, desde: trabalho (ajuda familiar e sustento), convívio familiar
conflituoso, criminalidade, violência, baixo rendimento, múltiplas repetências,
salas lotadas, desmotivação (o aluno deixou de acreditar que a escola
contribuirá para um futuro melhor), desinteresse (alunos que não conseguem
aprender aquilo que esperamos que eles aprendam), desigualdades sociais
(sociedade injusta), gravidez precoce, drogas, ausência de políticas públicas
adequadas, além de professores mais dinâmicos, responsáveis, criativos, que
sejam capazes de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar atrativo,
estimulador e motivador, e este professor será peça importantíssima na
tentativa de diminuir (solucionar) o problema. Por esses motivos há a
necessidade de identificar os motivos da evasão escolar e saber as
consequências sociais que levaram a termos tais índices.
A evasão à escola é composta pela conjugação de várias dimensões
que interagem e se conflitam no interior dessa problemática. Dimensões estas
de ordem política, econômica, cultural e de caráter social. (OLIVEIRA, SOUZA,
BATISTA, 2009, p.4) Dentre eles, ensino mal aplicado por meio de
metodologias inadequadas, professores mal preparados e sem um salário
digno, problemas sociais, desmotivação, desinteresse por parte dos alunos
pelos estudos, múltiplas repetências, drogas, violência, gravidez precoce, salas
lotadas, descaso por parte do governo, falta de políticas educacionais para
enfrentamento do problema.
Segundo Schargel; Smink (2002, p. 29):
“esta na hora de reconhecer que o problema do abandono escolar é
um problema sistêmico que só pode ser tratado de forma eficaz
através de uma abordagem sistêmica. Nossa meta básica não é
simplesmente manter os estudantes em nossas salas de aula até que
eles concluam seus cursos, mas oferecer-lhes uma educação que os
prepare para uma vida plena e produtiva que não se limita à sala de
aula”.

O presente estudo busca descrever, registrar e analisar os dados
coletados no decorrer da pesquisa de campo que tem como objetivo conseguir

informações acerca de um problema para o qual se procura uma resposta. É
um projeto de cunho qualitativo e quantitativo com a finalidade de identificar os
motivos do problema. E tem como público alvo professores do Ensino Médio e
alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio noturno, através de uma pesquisa
de campo, em forma de questionário. Estes estão compostos por 13 (treze)
questões para alunos e 12 (doze) questões para professores.

PRODUÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA: Evasão Escolar –o motivar, a
família e a importância do Ensino Médio

A Produção Didática Pedagógica foi elaborada sob a forma de um
Caderno Temático, o qual continuará tratando da Evasão Escolar, tema
trabalhado inicialmente já no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola.
Seu uso poderá ser feito por professores e estudantes, como forma de auxiliar
o debate sobre a Evasão Escolar no Ensino Médio, em especial, as turmas do
turno da noite, normalmente frequentada por trabalhadores. Além de poder ser
usado como complementação das atividades propostas no projeto, também
propicia uma reflexão para as próprias famílias dos estudantes, pois estes são
corresponsáveis pelo processo de aprendizagem e formação dos estudantes.
Além de poder ser utilizada pelos professores como apoio e subsídio para
entender e enfrentar melhor o problema da evasão escolar, baseando-se nos
resultados dos questionários e também, na iconografia apresentada. Deverá
ser lido pelo público alvo, de maneira individual e coletiva, para criar situações
de discussão e aprofundamento sobre este contexto e suas implicações na
tentativa de diminuir a evasão escolar. A presente produção foi dividida em
quatro tópicos, inicialmente abordei o tema evasão escolar; depois o motivar,
no qual explico o porquê que tanto o aluno como o professor devem se motivar
para diminuir a evasão escolar; a família, sua importância e participação na
vida escolar do aluno; e a importância do Ensino Médio.
GRUPO DE TRABALHO
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O Grupo de Trabalho em Rede – GTR é uma das atividades

obrigatórias do PDE, prevista no Plano Integrado de Formação Continuada
do Programa, sendo um momento privilegiado para socialização das
produções do Professor PDE e interação entre seus pares na Rede Estadual
de Ensino. Fui tutora neste GTR e tinha 17 (dezessete) alunos inscritos. Este
iniciou dia 18/03/2014 e encerrou dia 06/05/2014. A estrutura do GTR está
organizada de forma a atender os objetivos previstos para essa atividade e é
composta por quatro temáticas:
Temática 01
Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola –
ressalta o levantamento da problemática de seu objeto de estudo. Nesta
temática, realizaremos um processo de aprofundamento teórico, para isso
apresento o meu Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola: “Evasão
Escolar no Ensino Médio noturno”. O objetivo desta temática é promover
entre os participantes deste GTR discussões sobre o referido projeto, os
participantes realizam as atividades no fórum e no diário, além de
interagirem com o grupo.
Temática 02
Apresentação
metodológica

do

da

Produção

Projeto

Didático-pedagógica

–

estratégia

de Intervenção Pedagógica que possibilita

discussões sobre sua aplicabilidade na escola. Nesta temática apresento
minha Produção Didático-pedagógica: “Evasão Escolar: o motivar, a família e
a importância do Ensino Médio”, elaborada enquanto estratégia metodológica
do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, para que seja analisada,
discutida e gere contribuições.
Temática 03
Apresentação

da

Implementação

do

Projeto

de

Intervenção

Pedagógica na Escola - destaca os movimentos de aplicação do Projeto e
uso da Produção Didático-pedagógica na escola, evidenciando limites e
potencialidades. Nesta temática trabalharemos com a Implementação
Pedagógica do Projeto desenvolvido na escola.
Temática 04

Nesta temática faremos a avaliação do GTR. A avaliação é um dos
aspectos fundamentais e necessários no processo educativo. O questionário
é on-line, sendo que após sua realização ele é enviado automaticamente pelo
aluno.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

A implementação do projeto teve início na Semana Pedagógica, no
início do ano letivo, na qual consegui o período da tarde do dia 05/02/2014,
para fazer a apresentação do projeto, da produção didática e do anexo 1, no
qual consta todo o cronograma deste. Iniciei com a leitura da Instrução nº
08/12, na qual estão ás orientações de como será efetuada a implementação
do projeto nesta escola.
Dividi a apresentação em três partes ou aulas. Na primeira aula se dará
a apresentação do PDE e do projeto, na segunda aula falarei para eles sobre a
produção didática e o anexo 1, e na terceira aula passarei para os alunos o
questionário. Portanto cada turma passará por mim, pelo menos três vezes.
Não tive problemas com as turmas do 2º e 3º anos, pois entenderam o motivo
da implementação, demonstraram interesse no assunto, fizeram perguntas
muito interessantes, ou seja, interagiram comigo. Porém quando fui trabalhar
com os 1º anos tive alguns problemas, pois os alunos pareciam não estarem
interessados pelo meu trabalho, alguns conversaram, então tive que pedir que
parassem, alguns queriam saber quanto valia, senão iriam sair, alguns queriam
ouvir música, alguns queriam saber se era obrigatório assistir. Foi muito difícil.
Apesar das dificuldades apresentadas, entreguei 248 (duzentos e quarenta e
oito) questionários, os quais foram todos recolhidos.
Quanto a implementação com os professores, dividi os mesmos em 04
(quatro) grupos, para assim poder trabalhar com os todos eles. Como já havia
explanado sobre o projeto e a produção didática para os professores na
Semana Pedagógica em fevereiro, para alguns tive apenas que entregar o
questionário e esperar que eles o preenchessem e me entregassem, mas para
alguns, professores novos, tive que explicar o projeto e a produção didática, e
depois passar o questionário. Entreguei 30 (trinta) questionários para os

professores, sendo que apenas 17 (dezessete) foram devolvidos pelos
mesmos. O único problema que se apresentou nesta fase foi que tive que
reentregar 03 (três) questionários aos professores, pois ao procurá-los para me
entregar não foram encontrados, mesmo assim 01 (um) deles não voltou.

ANALISE DOS QUESTIONÁRIOS

Após a implementação do projeto com os alunos, e com base nos dados
coletados, recolhi os 248 (duzentos e quarenta e oito) questionários entregues
e os resultados apresentarei a seguir:
Quanto perguntei aos alunos porque estudavam no Col. Est. Profª
Rosilda de Souza Oliveira - EFM, tivemos 79% das respostas que é perto de
casa, 6,4% que amigos indicaram, 2,4% que o irmão estuda aqui e 12% de
outros motivos. Se eles gostam de estudar neste colégio, 90% disseram que
gostam sim e 9% que não gostam. Quando perguntados se os professores
demonstram segurança na hora de ensinar os conteúdos, 84% acham que sim
e 15% acham que não. Quando perguntados sobre a satisfação com o trabalho
da Direção Escolar, 62% disseram sim, estão satisfeitos e 37% que não estão
satisfeitos.
No que se refere as metodologias adotadas pelos professores e o
entendimento das explicações, 78% disseram sim as metodologias são
adequadas, que estão satisfeitos e 21% que não adequadas. Quando perguntei
qual seria o número ideal de alunos por sala, tive respostas que variaram de 10
alunos até 45 alunos, mais ou menos 72% do total, mas o que foi mais
relevante foram os 8% que falaram que não importa o número, o importante é o
aluno vir ao colégio para estudar. Se por algum motivo o aluno trocaria de
colégio, 31% falaram que sim e 68% falaram que não, e teve relação com a
próxima questão que perguntava se eles deixariam o colégio para trabalhar,
9% disseram que sim e 90% que não, sendo assim muito parecida com a
resposta anterior.
Agora a questão que tem maior pertinência neste trabalho, pois se
refere ás prováveis causas da evasão escolar no colégio, e era de múltiplas
escolhas, poderiam responder quantas quisessem, 21% falaram que a causa é
dos alunos, 5% dos pais, 15% dos professores, 10% da direção, 8% do próprio

colégio e 14% da sua infraestrutura, 72% desinteresse e 48% desmotivação,
54% brigas, 64% drogas, 48% bullying, 62% gravidez na adolescência, 33%
problemas familiares e 74% trabalho, dados muito parecidos com os
pesquisados no início da nosso trabalho.
Quanto a melhorias do colégio, tivemos várias respostas desde: limpeza
dos banheiros, quadra coberta, cortinas novas, rádio escolar, professores e
alunos mais motivados, até uns pedidos de recreio com tempo maior, no
momento ele tem apenas 10 minutos. Quando perguntados se estão
trabalhando, 59% falaram que sim e 47% que não estão trabalhando. Se
pretendem continuar seus estudar, 88% disseram que sim e 10% que não,
nesta questão tive vários cursos apresentados para continuarem seus estudos,
como: Psicologia, Publicidade, Música, Administração, Engenharia, Ciências
Contábeis, Educação Física, Arquitetura, Direito, Biologia, Medicina Veterinária,
Informática, Medicina, Astronomia, Gastronomia, Engenharia Civil, Jornalismo,
Designer Gráfico, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Pedagogia, Odontologia,
Belas Artes, Enfermagem, Letras, Engenharia Elétrica, Gestão de Qualidade,
Eletromecânica, Mecânica Automotiva. Perguntei se já desistiram alguma vez,
14% responderam que sim, e 83% que não, e ainda apresentaram alguns
motivos para terem desistido de estudar, ou porque voltaram: sem estudo não
vou conseguir um futuro melhor; para fazer uma boa faculdade, e arrumar um
bom emprego; gravidez; namoro, brigas; me arrependi de ter parado e voltei;
desinteresse; ouvi outras pessoas; para fazer faculdade; dar uma vida melhor
para o meu pai; por causa das amizades; para progredir no trabalho; matava
muita aula; exército; falta de interesse nos estudos; por causa do trabalho, etc.
Em seguida fiz a implementação do projeto com os professores, dos 17
(dezessete) questionários recolhidos, os resultados serão apresentados a
seguir:
Como o professor avalia o processo de aprendizagem dos estudantes do
Ensino Médio noturno, tive várias respostas, a seguir apresentarei algumas: é
um processo gradativo e com um trabalho educativo motivatório para o aluno
perseverar e ter um bom rendimento escolar; dificuldade de compreensão e
interpretação de textos; falta conhecimento do aluno para que haja
aprendizagem do aluno nos conteúdos de EM, há necessidade de voltar os
conteúdos prévios; o processo de aprendizagem é deficiente em alguns pontos

como infra-estrutura, e principalmente na falta de interesse dos educandos em
relação ao processo; muitas vezes afetado pelo cansaço do trabalho, que
desmotiva e leva a evasão; falta comprometimento, desinteressados,
desmotivados; nos dias de hoje há um descaso total em relação à
responsabilidade por parte dos alunos, muitas faltas, não cumprimento das
atividades, etc.
Quanto ao nível de responsabilidade do professor com a aprendizagem,
sendo que os valores iam de (1) a (5), (1) não teve resposta nenhuma, (2) 5%,
(3) 5%, (4) 35% e (5) 52%, ou seja, se avaliaram bem. Quais os critérios para
selecionar os conteúdos para organizar o Plano de Trabalho Docente, e obtive
várias respostas, as mais variadas possíveis, a seguir algumas delas: o
principal critério é optar por uma referência bibliográfica que seja adequada
com a realidade dos alunos; conteúdos que envolvam o dia-a-dia dos alunos
com base nas diretrizes; os conteúdos devem ser o mais abrangente possível
levando em conta o cotidiano do aluno, pois poucos preferem a vida acadêmica
ou técnica; o plano é flexível para mudanças; aproximar a realidade do aluno,
etc.
As próximas questões considero correlatas, uma tem relação com a
outra, e todos os professores fora unânimes nas suas respostas.
Se mudava sua metodologia de acordo com a(s) necessidade(s) dos
alunos, nesta questão todos responderam que mudam sim, e relatam o por quê
da mudança: porque a realidade dos alunos é diferente de uma escola para
outra; o que funciona com uma turma pode não dar certo com outras; há
turmas empenhadas e outras não; á noite o tempo é mais restrito, os alunos
trabalham as atividades e os encaminhamentos precisam ser mais objetivos e
práticos; para que o ensino-aprendizagem torne-se mais eficaz; maior
possibilidade de se alcançar objetivos; ouço as reivindicações, e tento melhorar
a forma de repassar os conteúdos; para que cada um tenha a oportunidade de
aprender de acordo com a didática que mais se identifica; se percebo que eles
não estão me entendendo, tento retomar com eles o que sabem, para
prosseguir; quando sinto que do jeito que fiz não surtiu o efeito desejado, etc;
se avalia os alunos qualitativamente e após verificar aqueles com maiores
dificuldades faz um acompanhamento mais próximo, todos responderam que
sim,

porque o aluno que apresenta dificuldade necessita de um

acompanhamento mais detalhado; a valorização do aluno e o processo de
aprendizagem é algo individual que envolve atenção e zelo; se não entenderem
o conteúdo não tem como seguir com o planejamento; tento recuperar
conteúdos a fim de melhorar o aproveitamento de alunos que eventualmente
apresentem baixo rendimento; para tentar estimulá-los, etc; se escolhe e
conhece com antecedência o material didático que irá usar em sala, também
responderam que sim, porque é dever do professor conhecer o livro que irá ser
utilizado, para não cometer equívocos antes de trabalhar o conteúdo; a
organização é importantíssima para obter bons resultados; preciso saber se o
material atende os objetivos que almejo e se esta de acordo com os conteúdos
em questão; para que não haja contratempos que impossibilitem o andamento
da aula; para garantir o domínio dos conteúdos apresentados; monto minhas
aulas bem antes, com materiais escolhidos e postados num blog, etc; quando
fala do desenvolvimento das aulas, e a busca por recursos pedagógicos
criativos ajuda a minimizar as dificuldades dos alunos, todas as respostas
foram sim, porque a criatividade é fundamental no trabalho do professor;
quando o conteúdo é abordado de uma forma lúdica, isso ajuda a despertar o
interesse dos alunos no conteúdo; a criatividade com base numa didática
eficiente é de suma-importância para minimizar as dificuldades dos alunos; o
processo ensino-aprendizagem é dinâmico, exige uma mente aberta para
novas experiências pedagógicas; a novidade é atrativa, o visual prende a
atenção; além de sair da rotina o diferente atrai mais a atenção, o novo sempre
desperta curiosidade e assim um bom entendimento; tento de tudo para ajudálos na hora da dificuldade; isto modifica a forma como o aluno percebe o
conteúdo aplicado; ajuda a manter a atenção dos alunos, etc; se utiliza
instrumentos alternativos de avaliação para verificar a aprendizagem de seus
alunos, todos falaram que sim, e apresentaram uns instrumentos: uso
basicamente avaliações e atividades escritas, além da participação na aula;
faço algumas avaliações com consulta, pois de nada adianta fazer atividade no
caderno se não consegue consultar; atividades do dia-a-dia; avaliações orais,
pesquisas, observações diárias; questões de compreensão, seminários,
internet.
Se encontra dificuldades durante as suas aulas, e as respostas foram as
seguintes: indisciplina; a falta de atenção dos alunos, a irresponsabilidade, a

falta de respeito com os colegas e com os professores; faltas; falta de
referencial sobre o trabalho, de comprometimento do aluno, vocabulário
impróprio para uso social; falta da base do Ensino Fundamental; desmotivação;
falta de material; desinteresse; o uso do celular e desatenção dos alunos; a
falta de responsabilidade no cumprimento das atividades ministradas;
dificuldades dos alunos com a interpretação dos textos, excesso de ansiedade;
evasão durante as aulas; conversas paralelas.
Já a quando se refere ás atitudes que toma quando tem conhecimento
de que os alunos não estão frequentando as suas aulas, as respostas foram
bem parecidas, como: procuro conversar pessoalmente com o aluno,
responsável e encaminho a Equipe Pedagógica; sou displicente quanto a
frequência, embora alguns casos tenha encaminhado a Equipe Pedagógica;
questiono o porquê da ausência e incentivo a voltar ou não faltar mais; oriento
os pais na entrega dos boletins ou nas reuniões; comunico ao aluno para que
evite faltar dizendo-lhe que apresenta um número considerável de faltas;
procuro saber o motivo, através dos alunos.
E a questão com maior relevância para este trabalho, quais as causas
da evasão escolar no Ensino Médio, pergunta de múltiplas escolhas, e com as
seguintes respostas: 35% indisciplina, 35% drogas, 52% gravidez precoce,
76% trabalho, 70% desinteresse, 64% desmotivação e 11% falta de incentivo
da família, respostas estas muitos parecidas com as apresentadas pelos
alunos, nos levando a crer que usando estes dados teremos como traçar
objetivos a seguir para almejar o resultado que esperamos, que é diminuir a
evasão escolar.
E por último chegamos na questão que pedia para os professores
escreverem o que poderiam fazer para amenizar o problema da evasão
escolar, e as respostas foram bem interessantes e as apresentarei a seguir:
políticas públicas mais fortes, educação de casa, disciplina; a escola ser um
ambiente acolhedor e realmente ser uma “academia” do saber e do
conhecimento; propostas mais objetivas e enxutas; promover projetos para
envolver mais o alunado noturno; fazer da aula um momento de encontro e não
uma obrigação legislada; desenvolver mais atividades de integração e
envolvimento dos educandos que envolvam a comunidade, palestras
motivacionais; programas de incentivo dentro do colégio, além de mais aulas

práticas e dinâmicas; mais comprometimento do aluno, responsabilidade;
procurar motivar os alunos; cobrar dos pais a responsabilidade que os cabe;
incentivar estágios remunerados; a família ser mais participativa ajudaria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a implementação do projeto concluí que no Colégio Est. Profª
Rosilda de Souza Oliveira – EFM, a educação esta perdendo muito espaço
para o campo de trabalho, para o desinteresse, para as drogas, para a gravidez
na adolescência, para as brigas, desmotivação, bullying e problemas familiares.
E de acordo com o que foi proposto no projeto de intervenção pedagógica, a
conclusão esta bem de acordo com o que foi programado e esperado. Porém,
soluções imediatas para diminuir este problema, para em muitos obstáculos
burocráticos, sendo que o principal, para a minha pessoa, é a falta de interesse
dos governantes de termos cidadãos conscientes e estudados, então não há
muito interesse em investir na educação. Muito se fala, pouco se faz.
Mas mesmo assim, para solucionar ou pelos menos diminuir este
problema, não só a âmbito escolar, mas a âmbito nacional é necessário que
seja feita uma reformulação da Educação Básica, não somente no Ensino
Médio, mas em todas as modalidades, creio que desde a creche (Educação
Infantil). No Ensino Fundamental (séries iniciais) todos os alunos deveriam
chegar ao Ensino Fundamental (séries finais) sabendo o básico para esta fase,
algo como: ler, escrever, interpretar, efetuar as quatro operações e resolver
situação problema envolvendo as mesmas. Os conteúdos deveriam ser
enxugados para que os professores tivessem mais tempo hábil para trabalhar
em sala determinados conteúdos, os quais são base para todo estudo
posterior; planejar suas aulas, estudar métodos de ensino para poder
diversificar suas aulas, torná-las mais atraentes e criativas, fazendo com que
os alunos se sintam mais motivos e atraídos pelo colégio. E quando estes
chegarem ao Ensino Médio já, pelo menos deveriam estar, alfabetizados e não
enfrentariam tantos problemas quanto a aprendizagem, e nesta modalidade
com conteúdos adequados, aulas criativas, os alunos teriam mais motivos para
ficarem no colégio, este seria mais atrativo para eles. Como o trabalho foi

considerado a maior causa de Evasão Escolar no nosso colégio, como
confirma os dados dos resultados apresentados acima, sendo que para os
alunos representou 74% e 76% para os professores, das respostas sobre as
prováveis causas do problema, então apresento outra opção que seria termos
mais parcerias, com empresas, nas quais poderíamos encaminhar nossos
alunos para fazerem estágios remunerados ou trabalho, com horário
compatível ao ambiente escolar, podendo assim fazer que os alunos pudessem
trabalhar e estudar sem que um atrapalhe o outro, ou que precisasse escolher
entre eles.
Apesar de ter sido almejado o esperado neste projeto, o tema Evasão
Escolar requer ainda muito estudo, pois como não há nenhuma possibilidade
de ser feita uma reformulação adequada na educação, então temos que
continuar estudando possíveis soluções para resolver este problema. Seu
estudo não pode parar aqui, pelo contrário deve começar aqui.
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