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RESUMO
A evasão escolar é um fator preocupante devido a seus elevados índices e um problema de
difícil solução. Diversos fatores podem estar envolvidos na evasão, muitas das vezes sendo o
problema ligado à condição socioeconômica do aluno. Para lidar com o problema a autora
procurou envolver todos os responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico, como professores,
coordenadores, pedagogos, assim como os próprios alunos, em discussões que pudessem
identificar os principais motivos da evasão escolar e criar planos que ação que pudessem
confrontar o problema. Dessa forma, houve um consenso do aspectos principais que levam o
aluno a deixar o ambiente escolar e ações foram implantadas no curso de Meio Ambiente, na
oferta subsequente do Colégio Estadual Elysio Viana. Grande parte das ações são de longo
prazo, porém ações imediatas já demonstram resultados positivos em relação ao interesse do
aluno em continuar seus estudos.

ABSTRACT
A dropout is a concern due to their high rates and difficult to solve problem. Several factors may
be involved in dropout, often the problem linked to the socioeconomic status of the student. To
handle the problem the author try to involve all those responsible for academic development, as
teachers, coordinators, pedagogues, and the students themselves, in discussions that could
identify the main reasons for truancy and create plans what action they could confront the
problem. Thus, there was a consensus of the main factors that led the student to leave the
school environment and actions were implemented in the course of the Environment, the
subsequent supply of the Elysio Viana State College. Many actions are long term, but
immediate actions already show positive results in relation to the student's interest in continuing
their studies.
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INTRODUÇÃO
A evasão escolar tornou-se um problema que preocupa os envolvidos na
educação estadual devido a seus elevados indicadores e a dificuldade de
solução. São muitos os fatores que levam o aluno a deixar de estudar como: a
necessidade de entrar no mercado de trabalho; a falta de interesse pela escola;
dificuldades de aprendizagem por falta de recursos materiais ou insuficiente
bagagem cultural, ou seja, exclusões de toda ordem advindas de fatores
internos e externos ao ambiente escolar.
Sabe-se que a evasão escolar não é apenas um problema da atualidade
e nem tem como responsáveis apenas os educadores, escolas e demais
envolvidos com a educação. Tal questão encontra-se envolvida nos moldes
como a sociedade brasileira está organizada. Porém, os responsáveis pela
educação não devem omitir sua parcela de responsabilidade no assunto.
A partir dessas reflexões surgiu a necessidade da realização deste
projeto, objetivando analisar, identificar obter respostas e possíveis soluções
que visem reduzir os índices de evadidos. O objetivo deste artigo é apresentar
a construção de um plano de ação com intenção de reduzir a evasão escolar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O desempenho educacional do aluno é muito influenciado pela sua
procedência social. Uma relação de causa e efeito pode ser observada quando
comparamos alunos de diferentes grupos sociais. Conforme a classe social,
diferentes formas de exclusão são geradas na vida escolar do aluno, que
consequentemente irá motivar sua evasão.
Diversos fatores contribuem para que ocorra um elevado número de
evadidos nas escolas. Dentre alguns fatores, podem-se citar os determinantes
sociais, políticos, econômicos e pedagógicos. Há a necessidade de conhecer a
causa de abandono relacionada a cada aluno, o que poucas vezes acontece na
realidade.

A formação educacional escolar no Brasil é oriunda da vinda dos
Jesuítas, padres membros de uma ordem religiosa da Igreja Católica, para este
país com a incumbência de catequizar os índios no século XVI. Tal ação
deveu-se ao fato de que a inclusão da população indígena no modelo de
sociedade e produção da época era de interessa da igreja e da monarquia
imperialista. De acordo com Cardoso, 2004, os Jesuítas chegaram à Bahia
tendo como líder o padre Manuel de Nóbrega e fundaram a escola de ler,
escrever e contar. Nota-se desde essa época que a educação servia aos
interesses econômicos e sociais de grupos dominantes, manifestando-se como
um palco de disputas políticas, sociais, pedagógicas sem a menor preocupação
com a qualidade de ensino.
Sem uma política nacional de educação e como a escola destinava-se a
poucos privilegiados, a evasão não era motivo de preocupações, sendo
explicada através de conceitos racistas. Esse viés arrastou-se pelos séculos e
teve seu auge entre 1850 e 1930, onde nessa época, além dos índios, os
negros também eram considerados “intelectualmente inferiores”, responsáveis
pelo fracasso e evasão escolar. Intelectuais da época utilizaram o
evolucionismo de Charles Darwin para explicar a seleção dos mais aptos, ou
seja, através da seleção natural elucidava-se o porquê de pessoas serem mais
ou menos aptas a desempenhar determinadas funções na sociedade.
O início do regime republicano no Brasil não trouxe mudanças na
educação. Apenas em 1915 que ocorre o surgimento de dois movimentos
visando renovações para o ensino. O primeiro chamado “Entusiasmo pela
Educação” que apresentava como meta o aumento do número de escolas. O
segundo “Otimismo Pedagógico” tendo como alvo a renovação dos métodos
pedagógicos. (HADDAD, 2011, p. 278)
Com a crescente industrialização do país em meados de 1930, verificouse o fortalecimento dos ideais iluministas que deram origem ao movimento
“Escola Nova” com uma nova pedagogia voltada para a viabilização das
necessidades do trabalho industrial e a construção de uma sociedade
moderna, apresentando severas críticas ao modelo de escola tradicionalmente
instituído. Nesta época grandes transformações ocorriam, tanto de cunho
social, como político e econômico. Fez-se então necessário adequar o país às
necessidades desse desenvolvimento, e a educação foi percebida por

intelectuais da época como elemento chave para proporcionar a reestruturação
exigida. A escola nova tem como fundador Adolphe Ferrièri e sua pedagogia
era baseada na atividade reflexiva do aluno, na autonomia dos educandos, na
atividade espontânea, no auto-governo, na experiência pessoal da criança, na
liberdade, na criatividade, na individualidade e nos métodos ativos. Todo o
formalismo da escola e todas as práticas que estivessem à margem da vida
deveriam ser banidos definitivamente dos meios educacionais (JARDIM,
21/05/2012,p.01)
Em meados do século XX as crianças que fracassavam no aprender
escolar eram taxadas de anormais. Buscavam-se as causas desse fracasso em
alguma anormalidade orgânica-biológica. Em muitos países introduziram-se os
testes de Q.I. (quociente de inteligência) para orientar os educadores em suas
decisões fundamentados por uma ciência nova que se fortalecia: a Psicologia.
Na sequência o termo “anormal” é substituído pela expressão “criançaproblema” e a causa do fracasso escolar muda o foco do indivíduo para o
ambiente sócio familiar desestruturado, principalmente as famílias de classe
trabalhadora já que os pais não tinham interesse pela vida escolar dos filhos e
também não tinham o capital cultural para repassar aos mesmos.
Haddad, 2011, explica que nos anos sessenta e setenta do século XX
passou-se a afirmar a existência de “culturas inferiores” ou diferentes e não
mais de raças ou indivíduos. Encontrava-se em plena circulação no
pensamento educacional a teoria da carência cultural, a qual afirmava que o
fracasso escolar ocorria devido à deficiência ou privação cultural do aluno em
decorrência das suas precárias condições de vida. A escola passa a ter parte
no fracasso escolar à medida que não se adequa aos alunos de baixa renda,
sua organização didático/pedagógica, seus agentes e suas condições internas
influenciam nos índices de evasão. A escola tem dificuldades em trabalhar a
diversidade, e intervenções pedagógicas adequadas a cada realidade poderia
ser o caminho para solucionar a evasão, porém, a dificuldade encontra-se na
diversidade de realidades e na lentidão do sistema educacional em
acompanhar as mudanças sociais.

O modelo chamado “escolanovismo” deu lugar ao modelo tecnicista nos anos
setenta do século XX. pela Lei 5.692/1971 o ensino fundamental de oito anos
era assegurado como uma formação mínima que qualificava a classe
trabalhadora. Com o pensamento na economia passa-se a investir na formação
do capital humano como saída para acelerar o processo econômico. A
“Tendência Tecnicista” que predominava, tinha a sua pedagogia inspirada nos
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Na pedagogia tradicional
a peça central era o professor, na Escola Nova a ação deslocou-se para o
aluno e na tecnicista para as necessidades do mercado, ou seja, nem professor
nem aluno são valorizados, mas sim a tecnologia, a indústria e o capital.
Agrava-se a evasão e repetência escolar a ponto de tornar-se preocupação do
Estado. Com a pedagogia Tecnicista o problema da marginalidade do ensino
se agravou à medida que o conteúdo trabalhado pela escola tornou-se
reduzido e a relativa ampliação de vagas se tornou irrelevante em face dos
altos índices de evasão e repetência. (HADDAD, 2011, p. 279)
Uma das preocupações do Estado com aluno que frequentava a escola
e posteriormente a abandonava, consistia no prejuízo aos cofres públicos que
isto causava devido aos investimentos realizados. Findo o período militar, a
sociedade civil, movimentos sociais e políticos reivindicaram a universalização
da escola pública; permanência do aluno na escola; soluções para a distorção
idade-série; qualidade de ensino; valorização e qualificação dos profissionais
da educação; transparência nos financiamentos e democratização da gestão
da educação, de acordo com a Constituição da República de 1988.
Todavia a Lei 9394/96 LDB (Lei das Diretrizes e Bases Da Educação)
não atendeu às aspirações iniciais, porém a educação passa a ser defendida
como direito de cidadania e responsabilidade do poder público. Para tentar
evitar a evasão escolar a LBD gera a incumbência escolar de informar a
frequência escolar e o rendimento aos pais dos alunos, assim como a
notificação ao conselho escolar sobre os alunos que apresentarem mais de 50
por cento da faltas permitidas por lei.
No Estado do Paraná, a fim de enfrentar a evasão escolar e inserir no
sistema educacional crianças e adolescentes que tenham sido excluídos ou
não têm acesso à escola, foi criado o programa FICA (Ficha de Comunicação
do Aluno Ausente). Um dos instrumentos do programa é a Ficha de

Comunicação do Aluno Ausente (FICA), utilizada para controlar a frequência
dos alunos menores de dezoito anos do ensino fundamental e médio. O
programa tem como o objetivo de criar uma rede de proteção que começa a
agir quando o professor constatar a ausência do aluno por cinco dias
consecutivos ou sete dias alternados, no período de um mês. Entretanto, ainda
falta um programa institucional que pense na prevenção da evasão no Ensino
Médio Subsequente. Apesar dos dispositivos legais, acima citados, o direito
previsto na legislação não tem sido garantido a todos, a evasão continua um
desafio a ser enfrentado.
Estudos de sociólogos como Pierre Bourdieu (1975), Jean-Claude
Passeron (1975), Louis Althusser(1985), Roger Establet(1971), Christian
Baudelot(1971), ligam a origem social com fracasso escolar. Segundo teoria de
Bourdieu e Passeron(1975), as classes dominadas seriam marginalizadas por
não possuírem a força material, o capital econômico; nem a força simbólica, o
capital cultural (WAGNER, 2011, p. 29). Contudo, compreender o papel
condicionante das diferentes formas de capital não implica em desconsiderar o
papel ativo da educação na mudança das condições de compreensão de
mundo e inserção nas relações sociais produzidas em diferentes contextos.
Não se pode assumir ou presumir que tais condições e características sejam
determinantes ou que não haja espaço ou possibilidade para superação dos
limites, pois isso seria negar o papel e a força do trabalho propriamente
educativo
Os conceitos de capital social, cultural, econômico foram disseminados
nos últimos anos para a definição de políticas de toda ordem, inclusive
educacionais. Estes termos ganharam popularidade principalmente pela obra
de Pierre Bourdieu e James Coleman (BONAMINO, 2010, p. 488).
Pierre Bourdieu definiu capital social como “o agregado dos recursos
efetivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais
ou menos institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo”
(BORDIEU, 1994). O conceito centra-se nos benefícios auferidos pela pessoa
decorrente de sua participação em grupos, ou da construção deliberada de
relações visando criar capital social. Através da rede social pode-se ter acesso
a recursos econômicos, bem como aumentar seu capital cultural tendo contato
com especialistas ou pessoas cultas, pode pertencer a uma instituição que lhe

conferirá credenciais valorizadas. A construção de capital social dentro da
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desenvolvimento escolar e cognitivo dos filhos. O indivíduo que recebe
ensinamentos pré-escolares no seio da sua família tende a ter um aprendizado
prévio dos códigos e instrumentos de apropriação, que facilitará seu
desenvolvimento escolar. Da mesma forma a participação em redes
extrafamiliares, grupos ou redes sociais, traz benefícios como o simbólico
(status ocupacional) e ou financeiro (ganhos salariais) (NEVES, 2009).
DESENVOLVIMENTO
Para a construção de um plano de ação com intenção de reduzir o
abandono escolar fez-se necessário conhecer os fatores, causas e razões que
levam os estudantes a interromper sua trajetória escolar. Para isso foi realizada
uma revisão bibliográfica acerca do tema, seguida de uma análise de dados
estatísticos tendo como base os dados com o curso de Meio Ambiente, na
oferta subsequente do Colégio Estadual Elysio Viana. Foram analisados os
dados do Sistema Estadual de Registo Escolar – SERE.
Seguindo-se de encontros com a equipe pedagógica, professores e
alunos, necessários para a produção de um material didático. Os resultados da
pesquisa foram apresentados aos envolvidos e discutidos na comunidade
escolar para que ocorresse a elaboração de um plano de ação.
Os dados do Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE, do Curso
subsequente de Meio Ambiente, demonstraram índices preocupantes de
evasão escolar das turmas que já concluíram o Curso. Na tabela abaixo se
encontram as porcentagens de evasão por turma.

Tabela 01 - Fluxo de todas as turmas que já concluíram o Curso de Meio Ambiente na oferta
subsequente de 2010 a 2013.
Fonte: SEED, Relatório Final do SERE, 2010 a 2013.

Também relacionados aos dados do SERE obteve-se três gráficos que
relacionam os aprovados e reprovados por falta com o número de matriculados
em cada semestre da realização do Curso.

Gráfico 1 – Resultado final do primeiro semestre das turmas 1 a 10 (2010 a 2013).
Fonte: SEED, Relatório Final do SERE, 2010 a 2013.

Gráfico 2 – Resultado final do segundo semestre das turmas 1 a 10 (2010 a 2013).
Fonte: SEED, Relatório Final do SERE, 2010 a 2013.

Gráfico 3 – Resultado final do terceiro semestre das turmas 1 a 10 (2010 a 2013).
Fonte: SEED, Relatório Final do SERE, 2010 a 2013.

Os trabalhos de revisão bibliográfica e análise de dados foram
apresentados no início do ano letivo de 2015, na semana pedagógica,
objetivando uma sensibilização dos professores, equipe pedagógica, direção e
funcionários. Posteriormente em reuniões pedagógicas previstas em calendário
escolar, o tema proposto foi debatido no intuito de instigá-los. Foram
levantados questionamentos mais detalhados dos fatores internos e externos
da evasão escolar, a fim de descobrir que conhecimentos eles possuíam sobre
o contexto. Durante as horas-atividade foram analisados dados dos relatórios
finais, do Ensino Médio, avaliando os índices onde pioraram/melhoraram e

foram analisados os motivos/ações tomadas pelo colégio, que fizeram com que
esses sofressem alterações.
A partir das análises o grupo criou estratégias que a escola possa utilizar
para aumentar a permanência efetiva dos alunos no intuito de minimizar os
índices da evasão escolar e colaborar efetivamente com o aprendizado.
Análises mais aprofundadas sobre o assunto, o intuito de revelar as
causas do abandono escolar, trouxeram à luz do conhecimento um leque de
fatores determinantes da evasão, a maioria ligada à pobreza, tais como:
•

Necessidade de trabalhar.

•

Falta de acesso à escola.

•

Escola não oferece curso de interesse.

•

Falta de recursos materiais.

•

Falta de interesse nos estudos.

•

Problemas familiares.

Uma linha investigativa mais subjetiva, abordando o aluno evadido, pode
identificar causas mais intrínsecas da vida desse discente, que também podem
contribuir para situações de evasão escolar como:
•

Separação dos pais.

•

Oportunidade de trabalho.

•

Doença ou incapacidade.

•

Dependência química.

•

Gravidez.

•

Proibição dos pais.

Para conhecer o perfil dos professores e dos alunos, assim como suas
opiniões sobre o Curso e estruturas, foi elaborado um questionário com
questões abertas e fechadas. De acordo com as respostas, a falta de material
e apoio específico, interação entre os professores, falta de comunicação entre
as estâncias superiores sobre as necessidades do Curso e a alta rotatividade
de professores tornam dificultosos os trabalhos realizados pelos docentes,
coordenadores e diretores.

O Curso é bem visto pelos entrevistados, possuem professores
comprometidos com o ensino, porém precisa de uma reestruturação no sistema
de ensino. Já em relação às condições estruturais da escola faltam recursos
didáticos e tecnológicos, como melhorias no laboratório de informática além de
parcerias para realização de estágios.
As soluções elencadas pela equipe pedagógica para a evasão escolar
foram: fazer um trabalho educativo com a família e incentivo ao aluno
mostrando as chances de melhorias concluindo o curso, melhoria da qualidade
de vida dos indivíduos, pois são os problemas externos que geram evasão e
criação de um trabalho mais efetivo na divulgação do curso.
Os alunos que responderam ao questionário acreditam que os motivos
para a desistência do Curso foram: falta de interesse, persistência,
compromisso e comprometimento, dificuldade de conciliação do trabalho,
estudo, problemas pessoais e cansaço, mudança de cidade, localização da
escola, problemas de saúde, falta de orientação profissional ou dificuldades
para acompanhar as matérias e adaptação ao Curso. Dessa forma, as ações
que foram sugeridas pelos alunos para diminuição da evasão foram: trabalhos
de orientação, conscientização e motivação no início do curso para mostrar as
oportunidades na carreira, parcerias junto às empresas para ajudar na
possibilidade de emprego, estágio remunerado, redução de carga horária e
flexibilização, organização de grupos de apoio para alunos com dificuldades,
modernização do modelo da escola, reestruturação para que o curso se torne
mais especifico, um Curso mais aplicado e processos classificatórios para se
ingressar no Curso.
A partir do Grupo de Trabalho em Rede, GTR, as ideias para diminuir a
evasão escolar puderam ser expandidas para outras escolas que também
sofrem com o mesmo problema. Os participantes dessas discussões também
chegaram às mesmas conclusões quanto às causas da evasão escolar:
necessidade de trabalhar para auxiliar nas despesas de casa; falta de interesse
pela escola, dificuldades de aprendizagem; falta de recursos materiais;
dificuldade de acesso à escola, desinteresse pelos estudos por achar as aulas
monótonas, problemas familiares, entre outros.
Os planos de ação desenvolvidos para confrontar o problema foram:

•

Acolhimento e atenção ao aluno. A escola observar o comportamento e
o rendimento do aluno na escola. Se o desempenho do aluno diminuir,
aumentar ou número de faltar ou houver alteração de comportamento a
escola deve intervir e procurar os motivos desses acontecimentos, antes
que o aluno desista do curso.

•

Comunicação com os pais. A participação dos responsáveis em relação
ao aluno é de grande necessidade para haver um controle efetivo da
participação do aluno nas aulas. Em casos extremos, o Conselho Tutelar
pode inclusive ser acionado para auxiliar, quando a escola esgotar seus
recursos.

•

Tornar as aulas mais atrativas. Muitas vezes a perda de interesse pelo
aluno é fator primordial para que ele deixe de frequentar a escola. Dessa
forma os professores precisam planejar suas aulas de forma didática,
conseguindo demonstrar ao aluno o como o conteúdo ensinado pode ser
aplicado de forma prática em seu trabalho. Oferecer atividades
interessantes extraclasses, sugerir excursões, gincanas, trabalhos em
grupo, atividades que despertem o interesse do aluno na aula e que
propiciem

momentos

de

interação

e

divertimento

são

opções

interessantes para demonstrar ao aluno a importância no conhecimento.
•

Oferecer diferenciais de ensino. Manter a escola bem equipada, tendo
uma boa infraestrutura, bons professores, bom atendimento e
tecnologicamente atualizada, ajuda a manter a escola atrativa para o
aluno, sendo que ele pode migrar para outra escola que lhe pareça mais
atrativa. É também bastante útil entrar periodicamente em contato com
os pais, mostrando os progressos do aluno, bem como a proposta
pedagógica da escola. Essas informações podem auxiliar os pais a
perceberem que é melhor para a criança/adolescente que ela seja
mantida na escola atual.

•

Ajudar e apoiar o aluno em suas dificuldades escolares. O desinteresse
do aluno pode estar relacionado com sua dificuldade de aprendizado.
Aulas extras de reforço podem ser muito úteis nesse sentido, auxiliando
o aluno em suas dificuldades escolares, de modo que ele possa se
sentir mais motivado e não mais defasado em relação aos outros.

•

Palestras com ex-alunos. A apresentação de ex-alunos, que concluíram
o curso e que tiveram seu desenvolvimento no trabalho positivamente
influenciado por essa instrução, pode ser um fator altamente estimulante
para os alunos. Dessa forma os alunos notarão a real necessidade da
formação para se destacarem em seus empregos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se notar, pelas opiniões de todos os envolvidos, que os fatores
que causam a evasão não são de simples resolução. Devido a isso, existe a
necessidade de uma união de todos os envolvidos no processo, para que as
ações possam ser efetivas.
A grande maioria das ações que foram desenvolvidas para contornar o
problema só demonstrarão resultados em longo prazo como, por exemplo, a
programação dos professores em elaborarem atividades mais dinâmicas e
atrativas. Outras atividades, como a palestra com ex-alunos, já podem mostrar
resultados muito positivos, pois a motivação dos alunos é muito visível após
perceberem as vantagens que aquela instrução pode trazer para suas vidas.
Os planos de ação são passíveis de serem colocados em prática e o
ponto mais favorável é o interesse de todos os envolvidos no processo. Os
professores, coordenadores e pedagogas do Colégio Estadual Elysio Viana
demonstraram grande interesse em colaborar os planos de ação, fator que é
primordial para a efetividade do trabalho.
Os planos de ação podem posteriormente serem expandidos para os
demais colégios, pois não são específicos, podendo auxiliar na melhoria do
ensino estadual.
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ANEXOS
Entrevista com a equipe pedagógica:
1-

Identifique a sua função na escola.
Diretor( ) Coordenador de Curso( ) Pedagoga( ) Professor QPM( )
Professor PSS( )

2-Qual a sua formação? _________________________________________
Você possui licenciatura? Qual?___________________________________
3-Há quanto tempo trabalha como docente em cursos de nível médio?
_______________________________________________________________
4-Com que disciplina trabalha?
_______________________________________________________________
5-Trabalha em outras funções fora da escola? Qual?
_______________________________________________________________
6-Que dificuldades enfrenta para a realização do trabalho docente/de
coordenação/direção?_____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7-Qual a sua opinião sobre o curso?__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8-Qual a sua opinião sobre a estrutura da escola e as condições para
realização das atividades relacionadas à sua disciplina?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9-Você considera que a evasão dos estudantes é problema um para o
curso/escola? Por quê?____________________________________________
_______________________________________________________________
10-Como você imagina que a evasão possa ser enfrentada/solucionada?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Entrevista para os alunos
1-

Qual a sua idade?_______

2-

Esta trabalhando? _______

3-

Qual a sua carga horária ? ________________

4-

O trabalho que realiza está relacionado ao Curso? _________________

5-

Com que você mora? ________________________________________

6-

É responsável financeiramente pelo sustendo da casa?_____________

7-

Você concluiu o Ensino Médio há quanto tempo? __________________

8-

Em que modalidade você concluiu o ensino Médio? ________________

9-

Qual foi o principal motivo que o levou a fazer esse curso.
A) Busca por emprego (

sexo: masculino ( ) feminino (

)

)

B) Busca por uma progressão no trabalho (
C) Especialização na área (

)

)

D) Outro ( ) Qual?______________________________________________
E) Quanto as suas expectativas em relação ao curso antes de iniciar?
Essas expectativas estão sendo satisfatórias?
A) Muito satisfeito (
B) Satisfeito (

)

)

C) Pouco satisfeito (

)

D) Ainda não tenho opinião formada (
10-

)

Qual a sua opinião sobre o curso? ______________________________

_______________________________________________________________
11-

Qual a sua opinião sobre a estrutura do colégio, e as condições para a

realização do curso?______________________________________________
_______________________________________________________________
12-

Que dificuldades você enfrenta para continuar estudando?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13-

Na sua opinião, quais motivos levaram os seus colegas a desistirem do

curso?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

14-

Na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir o número de

estudantes que abandona o curso?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

