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Resumo 
 

Justifica-se por ser uma oportunidade de buscar 
conhecimento sobre os motivos da evasão escolar que 
se apresenta mais significativo no período noturno, 
formulando possíveis ações pedagógicas voltadas a essa 
temática. O ensino noturno envolve inúmeras questões a 
serem abordadas, como: 1) O ensino no período noturno 
se caracteriza por ser frequentado por estudantes de 
classe menos favorecida economicamente, formada em 
sua maioria por trabalhadores e por alunos que deixaram 
os estudos no diurno à espera de um emprego. 2) A 
gravidez precoce, o casamento e as funções da 
maternidade. 3) A questão da violência, 4) Estudantes do 
sexo masculino que prestam serviço militar obrigatório, 
mesmo amparados por lei, apresentam faltas em 
excesso, decorrência dessas faltas não acompanham o 
desempenho pedagógico em sala de aula e se evadem 
da escola; 5) As condições climáticas apresentadas nos 
meses de inverno; 6) A metodologia de ensino 
empregada pelos docentes que tornam as aulas 
monótonas e desinteressantes. Essas podem ser apenas 
algumas das causas da evasão escolar no período 
noturno. Com efeito, o objetivo desse estudo é identificar 
junto aos estudantes do período noturno do C. E. São 
Cristóvão, as prováveis causas da evasão escolar, 
propondo formas de prevenir ou amenizar 
pedagogicamente este problema.   
 

Palavras-chave  Alunos; Evasão Escolar; Ensino Noturno. 

Formato do Material 
Didático 

Unidade Didática 

Público Alvo  Alunos do Ensino Médio Noturno, professores, equipe 
pedagógica e Direção do C. E. São Cristóvão.  
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APRESENTAÇÃO 

 

  Esta unidade didática foi elaborada dentro do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação. Trata-se de uma produção 

didática alocada na área da Pedagogia, destinada a alunos, professores, equipe 

pedagógica, funcionários e Direção do Colégio Estadual São Cristóvão. 

Este material foi sistematizado a partir de estudos, pesquisas e reflexões sobre o 

tema evasão escolar, que é um dos mais preocupantes para os profissionais da 

educação, principalmente daqueles que atuam no ensino noturno da rede pública de 

educação. Tem como objetivo identificar junto aos alunos no período noturno do Colégio 

Estadual São Cristóvão, as prováveis causas da evasão escolar, bem como propor formas 

de prevenir ou amenizar este problema. 

  A intenção com esta produção didática é demonstrar algumas possibilidades no 

sentido de refletir coletivamente com todos os segmentos da escola, buscando sempre 

alternativas de fazer com que a evasão escolar seja minimizada, contribuindo para que o 

aluno instruído cientificamente atue em sociedade exercendo sua cidadania com mais 

dignidade. 

A Evasão Escolar é um problema crônico em todo Brasil, bem como no Estado do 

Paraná e consequentemente no município de União da Vitória, portanto é fundamental a 

mobilização da comunidade escolar e da sociedade em geral para juntos buscarmos 

alternativas de prevenir e evitar a evasão escolar. Segundo a Lei 9.394/96 – LDB no art. 

12, inciso VIII, quando o aluno atinge o percentual de 50% de faltas, a escola deverá 

comunicar o Conselho Tutelar e demais autoridades públicas. Neste sentido, escreve o 

Digiácomo (2011, s/p): 

 

é deveras evidente que compete às escolas, bem como aos respectivos sistemas 
de ensino, a criação de mecanismos próprios, em ambos os níveis, que estejam 
articulados com a rede de atendimento à criança e ao adolescente existente no 
município (vide arts.86, 88, incisos I e III, 101 e 129, todos da Lei nº 8.069/90), 
com vista ao combate à evasão escolar em caráter preventivo, de modo a evitar, o 
quanto possível, o atingimento do percentual de faltas a que se refere o art.12, 
inciso VIII da Lei nº 9.394/96 acima transcrito.  

 

  Nesse contexto, uma vez verificado que um aluno atingiu determinado número de 

faltas, consecutivas ou alternadas (número este que por óbvio deve ser 

consideravelmente inferior ao percentual alhures mencionado), a própria escola deve já 
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procurar interceder diretamente junto à sua família, de modo a apurar a razão da 

infrequência e, desde logo, proceder às orientações que se fizerem necessárias, num 

verdadeiro trabalho de resgate do aluno infrequente. 

 O ensino noturno envolve inúmeras questões a serem abordadas. Nesse sentido, 

é importante salientar que alguns pontos que dizem respeito direta ou indiretamente ao 

ensino noturno como:  

1) O ensino no período noturno se caracteriza por ser frequentado por estudantes 

de classe menos favorecida economicamente, formada em sua maioria por trabalhadores 

e por alunos que tiveram que deixar os estudos no diurno à espera de um emprego. 

Esses alunos trabalhadores enfrentam oito ou mais horas de trabalho/dia, chegando à 

escola exaustos, mal alimentados. Esse contexto cotidiano traz consequências como a 

perda do horário de início das aulas, as faltas, o tempo escasso para estudar em casa, 

bem como o cansaço que leva a uma diminuição do aproveitamento das aulas, e acarreta, 

muitas vezes, o fracasso escolar; 

 2) A gravidez precoce, o casamento e as funções da maternidade, principalmente 

por parte das mulheres estudantes, que pela saúde dos filhos ou por não ter com quem 

deixá-los acaba desistindo dos estudos. Igualmente, a responsabilidade de paternidade e 

as implicações de atendimento a família aliada a questão financeira de subsistência leva 

os estudantes a evasão; 

 3) A questão da violência que está presente dentro e fora de muitas escolas que 

ofertam ensino noturno, gerada em muitos casos pelo consumo e comércio de drogas 

lícitas e ilícitas, também leva os/as estudantes à evasão escolar; 

4) Estudantes do sexo masculino que prestam  serviços militares obrigatórios, 

apesar de amparados por lei, apresentam faltas em excesso e em decorrência dessas 

faltas não acompanham o desempenho pedagógico em sala de aula e também se 

evadem da escola; 

 5) As condições climáticas que se apresentam nos meses de inverno. Alunos 

oriundos de camadas periféricas sentem mais os efeitos do frio rigoroso; 

 6) A metodologia de ensino empregada pelos docentes que tornam as aulas 

monótonas e desinteressantes. 

É importante citar que essas são apenas algumas das causas da evasão escolar 

no período noturno. Embora tenhamos ainda poucas pesquisas e material bibliográfico 

que trate da questão da evasão escolar e seus problemas, precisamos compreendê-la, 

por um lado, no contexto capitalista e não a isolando deste contexto, por outro lado, é 
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legítimo que se pergunte se é possível no âmbito escolar realizar ações que diminuam os 

índices de evasão escolar.  

    Sabe-se que a escola, muitas vezes, sem se dar conta, faz uso de algumas práticas de 

ensino que acabam contribuindo com o fracasso escolar do aluno, contribuindo para a sua 

exclusão e consequente abandono dos estudos.  

Conforme o que escreve Carvalho (1986, p.77-78): 

 

a criação de cursos noturnos para atender à continuação de estudos é bem mais 
recente e obedece a uma conjuntura social muito diferente. Existem, no entanto, 
determinantes estruturais, como as relações sociais de produção no quadro 
mundial da modernização neoliberal, competitiva e excludente, que justificam e 
alimentam a seletividade e a exclusão dos mais pobres do sistema escolar. A 
localização das crianças mais pobres nas escolas - período, bairro, Escola - 
mostra uma verdade impossível de ser ocultada. 

 

A busca por respostas significativas na redução da evasão escolar no período 

noturno do Colégio Estadual São Cristóvão, se reflete numa grande preocupação de 

todos(as) professores, funcionários(as) equipe pedagógica e Direção, que embasados na 

prerrogativa legal, já trabalham com alguns instrumentos pedagógicos de prevenção ao 

abandono escolar, avaliam estes que, ainda precisam construir outros mecanismos de 

ação coletiva, para que principalmente os educandos do ensino noturno onde a evasão é 

maior, permaneçam na escola com aproveitamento pedagógico de qualidade. Existe 

também uma outra ação por parte do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, 

Promotoria Pública e Conselho Tutelar de, juntos, reduzir o abandono escolar 

denominado Fórum Permanente de Combate à Evasão Escolar.  

Com efeito, este estudo se justifica por ser uma oportunidade de buscar 

conhecimento sobre os motivos da evasão escolar que se apresenta mais significativo no 

período noturno e, ainda, formular possíveis ações pedagógicas voltadas a essa temática. 

Esta unidade didática não é um trabalho conclusivo, apresenta alguns caminhos, criando 

perspectivas a serem exploradas com possibilidades de superações e, assim, por meio de 

novas reflexões articular propostas coletivas para aperfeiçoamento da temática 

trabalhada. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ensino noturno surgiu no período do Império, entre 1869 e 1886, na maior parte 

dos estados brasileiros, com a proposta de atender o trabalhador adulto analfabeto, que 

não tinha possibilidade de estudar no período diurno, e assim, minimizar algumas 

deficiências do processo educacional brasileiro, como possibilidades de acesso, formação 

profissional, formação propedêutica, entre outras. 

No período de 1889 a 1920, a população teve um grande crescimento, devido 

principalmente, à chegada de imigrantes, o que repercutiu no campo educacional. E como 

resposta a essa nova demanda, muito mais do que por políticas públicas educacionais, 

houve o aumento de escolas diurnas e noturnas, fazendo com que a década de 1920 

fosse marcada por várias reformas educacionais. 

Cursos populares noturnos e programas especiais, com o fim de atender as 

particularidades regionais e as diversidades que se propunham, foram instituídos na 

década de 1930, como por exemplo, grupos escolares próximos à população operária, 

com horário de funcionamento das 19 às 21 horas, ou durante as férias das escolas 

isoladas. Nesse período, a sociedade brasileira passava por transformações, 

principalmente pelo processo de industrialização que concentrava a população nos 

centros urbanos e exigia conhecimentos escolares.  

 Com a crise econômica dos anos de 1980, conciliar estudo e trabalho tornou-se 

uma tarefa difícil, aumentando a evasão escolar, havendo até o início da década de 1990, 

uma estagnação do número de matrículas no período noturno. 

Almeida (1998, p.24) afirma que: 

 

Mais do que nunca, os alunos do noturno têm de conciliar trabalho e Escola, 
conciliação que traz um desgaste cotidiano – poucas horas de sono, dificuldade 
com transporte, falta de tempo para comer, pouco tempo com a família, privação 
ou postergação de alguns bens de consumo -, o qual na maioria das vezes, não é 
compensado com uma aprovação – na verdade, a pequena parcela de jovens que 
chega à Escola é ainda submetida a um amplo processo de exclusão. 

 

Também pode se dizer que os profissionais que atuam no período noturno 

enfrentam dificuldades, pois o professor tem dupla jornada diurna e noturna e está na 

condição de trabalhador, da mesma forma que os seus alunos. Trazem consigo a 

sobrecarga e o cansaço de outras atividades com possibilidade de comprometer o 

desenvolvimento do seu trabalho. 

Para Frigotto (2002, p.60): 
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[...] o desafio para a formação do educador como leitor crítico da realidade e 
construtor da cidadania ativa e, portanto, de uma perspectiva transformadora da 
sociedade, envolve tarefas e desafios no âmbito teórico, ético político e da práxis 
cotidiana. 

 

Entendemos que o todo o processo educativo é bastante complexo e necessita do 

comprometimento de todos conforme o que nos diz Frigotto (2002, p.59): 

 

devemos lutar para construir „uma materialidade de condições que viabilizem 
processos educativos e de formação do educador centrado no ser humano como 
parâmetro e, portanto, no desenvolvimento de valores éticos constitutivos de 
sujeitos livres, autônomos e solidários‟. 

 

Devemos harmonizar a tensa relação existente entre a Escola e o mundo, entre 

professor e aluno, entre os saberes escolares e os diversos, buscando dar condições para 

que o trabalho da Escola, principalmente no ensino noturno, seja realmente mais 

significativo.   

Diante de uma realidade nada agradável em nossas escolas quanto ao elevado 

índice de evasão que se constata ao final de cada ano, temos uma indignação do 

educador Freire (1999, p.35) quando escreve: 

 

Em primeiro lugar, eu gostaria de recusar o conceito de evasão. As crianças 
populares brasileiras não se evadem da escola, não a deixam porque querem. As 
crianças populares brasileiras são expulsas da escola – não, obviamente, porque 
esta ou aquela professora, por uma questão de pura antipatia pessoal, expulse 
estes ou aqueles alunos ou os reprove. È a estrutura mesma da sociedade que 
cria uma série de impasses e de dificuldades, uns em solidariedade com os 
outros, de que resultam obstáculos enormes para as crianças populares não só 
chegarem à escola, mas também, quando chegam, nela ficarem e nela fazerem o 
percurso a que têm direito.  

 

Muitas vezes, a maioria das escolas, ao se organizar pedagogicamente, acaba 

contribuindo para essa “perda de interesse” pelo estudante: a não correspondência entre 

o que a escola oferece e as expectativas do estudante, a concepção de juventude de 

gestores e corpo docente, a forma de abordar os conteúdos, a inexistência de um 

ambiente agradável de sociabilidade com os pares são apenas alguns exemplos de 

condicionantes internos que ocasionam o abandono ou a evasão escolar. Também 

existem razões externas à escola que explicam e propiciam a evasão escolar. 

Podemos por meio de nossas leituras enquanto educadores refletir sobre o que 

Pochmann (2004, s/p) escreve: 

 

Em pleno limiar da sociedade do conhecimento o Brasil precisa abandonar a 
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concepção conservadora e ultrapassada de trabalho como obrigação pela 
sobrevivência para reconstituir uma nova transição do sistema escolar para o 
mundo do trabalho. O alongamento da expectativa média de vida está a exigir um 
novo papel à educação, a estar presente de forma continuada ao longo do ciclo de 
vida. 

    

Em se tratando do ensino noturno e suas características é possível perceber que a 

maior parte dos educandos são trabalhadores e que a instituição escolar e os livros 

trazem para eles a possibilidade de mobilidade social conforme escreve Carvalho (2001, 

p.80-81): 

 

Os trabalhadores-estudantes, no entanto, já ocupam outro espaço, o do trabalho 
assalariado e, nos momentos em que conseguem raciocinar dentro de outros 
parâmetros que não os escolares, reconhecem que a ordem estabelecida deveria 
ser outra. Porém internalizam perfeitamente a concepção de que o trabalho não 
pode ser visto como um dos caminhos para o saber. O saber e sua decorrência, o 
poder, pertencem aos que detêm o conhecimento adquirido através dos meios 
instituídos socialmente: os bancos escolares e os livros. 

 

Vivemos atualmente num processo capitalista aonde a mídia muitas vezes nos 

conduz pelos caminhos da superficialidade e do imediatismo, mesmo que 

conscientemente não tenhamos essa percepção do que ocorre, e acabamos reféns de 

tantas informações que perpassam nosso dia a dia, e como a aprendizagem é um 

processo gradativo, que depende de reflexão e de internalização, temos um choque de 

ideias e valores ocorrendo uma frustração do educando pela escola, onde seu papel de 

mediadora do conhecimento socialmente construído não chega atingir o seu propósito, 

sendo um dos motivos pelo qual ocorre a evasão escolar, como nos escreve Alaminos ( 

2005, p.07):        

 

Podemos questionar, sem no entanto, contradizer, se o abandono da escola pelos 
jovens se dá por questões predominantemente econômicas. Após a nossa 
incursão teórica podemos afirmar que além das necessidades econômicas são 
colocadas em causa questões ideológicas que indiretamente (ou nem tanto) 
colocam os jovens para fora da escola. Enquanto a sociedade se calar frente à 
destituição subjetiva que é destinada aos que diferem do modelo esperado, 
enquanto a falta de identificação com a humanidade de cada pessoa impelir à 
indiferença pelo que ocorre com cada um na sociedade e, principalmente, 
enquanto aos que é dada a possibilidade de autonomia a utilizarem apenas em 
interesse próprio sem que se esboce o menor investimento na mudança da ordem 
social, teremos uma perpetuação e até um agravamento das circunstâncias 
delimitadas por este trabalho no que diz respeito ao abandono da escola. 

        

Analisando a evasão escolar como um fenômeno social, com muitas variáveis 

internas e externas à instituição educacional e assim relacionando infrequência e 
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abandono escolar ao sistema de ensino inadequado, podemos presenciar que a escola da 

forma que está organizada hoje não atende aos diversos anseios dos alunos, conforme o 

que Kuenzer ( 2005, p.45) escreve abaixo: 

A melhoria das condições de sucesso e permanência dos estudantes depende de 
uma série de investimentos, tendo em vista a qualidade de ensino: em 
equipamentos, em ampliação do espaço físico, na qualificação permanente dos 
professores. Entretanto, nada será suficiente se não houver um rigoroso esforço 
na reconstrução da proposta político pedagógica da escola, tendo em vista as 
demandas de educação do jovem e da sociedade, em face da nova realidade da 
vida social e produtiva.   

  

         A Evasão ou Abandono Escolar principalmente no ensino noturno estão 

relacionados com o trabalho precoce, que na sociedade brasileira é visto muitas vezes, 

quando se trata dos filhos da classe trabalhadora como uma virtude e não como indício de 

pobreza econômica, e que mesmo com várias ações governamentais e não 

governamentais ainda precisa um olhar bem pontual e urgente para que tenhamos 

futuramente uma educação de qualidade para todos de fato e de direito.  
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ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A intenção com esta produção didática é demonstrar algumas possibilidades no 

sentido de refletir coletivamente com todos os segmentos da escola, buscando sempre 

alternativas de fazer com que a evasão escolar seja minimizada, contribuindo para que o 

aluno instruído cientificamente atue em sociedade exercendo sua cidadania com mais 

dignidade. 

Para tanto, na tentativa de buscar dados concretos sobre a evasão escolar, será 

aplicado um questionário a fim de levantar junto aos alunos do período noturno do Colégio 

Estadual São Cristóvão, informações de sua opção em estudar neste período e os 

motivos pelos quais desistem/evadem e sugestões de ações que poderiam ser realizadas 

pela escola para evitar a evasão e conquistar maior interesse dos alunos. 

De posse dos dados coletados por meio da aplicação dos questionários, será 

realizada uma análise das respostas dos alunos e seus argumentos sobre o porquê da 

Evasão Escolar. A partir de então, serão propostas estratégias de ações pedagógicas 

coletivas que envolverão os alunos do ensino noturno, professores, equipe pedagógica, 

funcionários e Direção para possível redução da evasão escolar.  

Dessa maneira, esse tema será apresentado através de uma fundamentação 

teórica, na tentativa de alcançar respostas para algumas perguntas a fim de atingir os 

objetivos propostos nesta unidade didática. 

          Sendo assim, no ano letivo de 2015, no mês de março, será feito um trabalho inicial 

com os alunos para “quebrar o gelo” utilizando a dinâmica denominada “Dos Problemas”, 

a qual acontece com formação dos alunos em círculo, cada um com uma bexiga vazia 

com uma tira de papel dentro (que terá uma palavra para o final da dinâmica). 

           O facilitador dirá para o grupo que aquelas bexigas são os problemas que 

enfrentamos no nosso dia-a-dia (de acordo com a vivência de cada um), desinteresse, 

intrigas, fofocas, doenças, competições, inimizade, violência, desemprego, evasão 

escolar, etc. 

Cada um deverá encher a sua bexiga e brincar com ela, jogando-a para cima com 

as diversas partes do corpo, depois com os outros participantes sem deixar a mesma cair. 

Aos poucos o facilitador pedirá para alguns dos participantes deixarem sua bexiga no ar e 

sentarem, os restantes continuam no jogo. Quando o facilitador perceber que quem ficou  

no centro não está dando conta de segurar todos os problemas peça para que todos 

voltem ao círculo e então pergunta: 
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1) A quem ficou no centro: O que sentiu quando percebeu que estava ficando 

sobrecarregado? 

2) A quem saiu: O que sentiu? 

Depois destas colocações, o facilitador dará os ingredientes para todos os 

problemas, para mostrar que não é tão difícil resolvermos problemas quando estamos 

juntos. Pedirá aos participantes que estourem as bexigas e peguem o seu papel com o 

seu ingrediente e, um a um, deverá ler e fazer um comentário para o grupo, o que aquela 

palavra significa para ele. 

Dicas de palavras ou melhores ingredientes: - amizade, solidariedade, confiança, 

cooperação, apoio, aprendizado, humildade, tolerância, paciência, diálogo, alegria, prazer, 

tranquilidade, troca, crítica, motivação, aceitação, etc. 

Após a dinâmica, será aplicado para os alunos do ensino médio noturno o 

questionário abaixo com questões abertas e fechadas sobre a evasão escolar, para que 

possam colocar o seu ponto de vista quanto ao assunto. 

 

QUESTIONÁRIO DE INTERVENÇÃO 

 

Este questionário faz parte de minha proposta de intervenção pedagógica na escola, do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e busca informações sobre as 

possíveis causas da evasão escolar no período noturno no C. E. São Cristóvão. Solicito 

sua colaboração em respondê-lo e desde já agradeço.  

Vera Lucia Dams Karpinski 

1- Sua idade atual está entre: 

(  )15 e  16anos  (  ) 17 e 20 anos  (  ) 21 e 24 anos  (  ) mais de 25 anos 

 

2- Sexo: 

(  ) Feminino                               (  ) Masculino 
 
3-Você trabalha?  
(   ) Sim        (   ) Não 
 
Se a resposta anterior for SIM, indique em qual setor: 
(  ) Comércio - ....... horas/dia 
(  ) Indústria - ........ horas/dia 
(  ) Agricultura - ..... horas/dia 
(  ) Serviços - ........ horas/dia 
(  ) Outro - ........ horas/dia.  Qual?________________________________________ 
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4- Você já desistiu de estudar alguma vez? 
(   ) Sim      (   ) Não.  
 
Se a resposta anterior for SIM, por quanto tempo?___________________________ 
 
Por que retornou aos estudos? 
 
5- Em caso afirmativo da questão anterior, você desistiu/abandonou a escola:  
(  ) Para trabalhar e ajudar a família; 
(  ) Porque não gosta de estudar; 
(  ) Porque tinha dificuldade em aprender os conteúdos; 
(  ) Por outros motivos. Quais?___________________________________________ 
 
6-Em sua opinião, para melhorar/superar a situação da Evasão Escolar atual no Colégio, 
seria necessário: 
(  ) Mais atenção do governo com as famílias mais carentes; 
(  ) Melhorar as condições da escola/colégio na questão de infraestrutura física e 
pedagógica; 
(   ) Diminuir número de alunos por turma 
(   ) Outras medidas. Quais?_____________________________________________ 

 
7-Com relação às aulas, você as considera: 
(   ) Pouco interessantes      (   ) Muito interessantes 
(   ) Interessantes                 (   ) Não interessantes 
 
Explique sua resposta: 
 
 
8- Em sua opinião, quais são as suas responsabilidades enquanto aluno(a) para que 
obtenha aproveitamento escolar com qualidade no turno noturno? 
 
 
9- Sugira atividades em que a escola/colégio possa contribuir para promover o sucesso 
escolar dos educandos. 
 
10- Você conhece colegas, amigos (as), parentes que desistiram de estudar por  algum 
tempo e depois retornaram? Se sim, quais foram suas dificuldades e como conseguiu 
superá-las? 
 

  
Após o recebimento dos questionários preenchidos, será feita uma análise dos 

dados coletados pela proponente e, num segundo momento, será exposto aos alunos 

participantes os resultados encontrados e será proposta a constituição de grupos de 

alunos para discussão coletiva quanto as possíveis atividades que gostariam que tivesse 

na escola para tornar o aprendizado mais dinâmico e prazeroso, evitando assim a evasão 

escolar. 

No mês de abril de 2015, será realizada uma mesa redonda com a participação 



 
 

12 
 

Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude, representante do Núcleo Regional 

de Educação que trabalha com a Rede de Combate a Evasão Escolar, e ex-alunos do 

Colégio Estadual São Cristóvão que tiveram dificuldades em estudar, que algum momento 

da vida escolar até pararam de estudar, mas, que retornaram aos estudos e hoje têm 

consciência crítica de que a Educação ainda é a maior riqueza que podemos ter em 

nossa sociedade. 

         Para o mês de maio de 2015 será organizada uma palestra sobre “Motivação” com 

convidado externo à escola, buscando sensibilizar os alunos para que sintam-se bem na 

escola, enfatizando a valorização pessoal e profissional de cada um, no intuito de que o 

ambiente escolar sendo agradável e participativo o educando tem motivos em 

permanecer estudando.  

        Na semana pedagógica do mês de julho de 2015, que tem a participação dos 

funcionários, professores, equipe pedagógica e Direção, e no espaço da hora atividade 

dos professores, serão apresentados os dados obtidos com os questionários e grupos de 

discussão dos alunos para, partindo do que os educandos abordaram e as sugestões dos 

professores, buscar alternativas de trabalho coletivo para que a evasão escolar seja 

amenizada. 
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