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AÇÕES SIGNIFICATIVAS DE GESTÃO ESCOLAR

AÇÕES SIGNIFICATIVAS NA PREVENÇÃO AO ABANDONO E EVASÃO
ESCOLAR
O Seminário Gestão em Foco 2018, destinado aos diretores das instituições da
rede pública estadual de ensino, oportunizou aos participantes o acesso a
diferentes conhecimentos, articulando as reflexões teóricas com as situações
cotidianas

escolares,

afim

de

instrumentalizá-los

para

uma

atuação

comprometida com a função da escola pública. Para isso, foram realizadas
oficinas de trocas de experiências exitosas de gestão, em variados temas, dentre
eles o Abandono e a Evasão Escolar, no intuito de que os diretores
ressignificassem suas práticas. Os objetivos da discussão desse tema levaram
os participantes a compreender a prevenção e o combate ao abandono e evasão
como forma de garantir o direito à educação; de discutiram o papel do diretor
como articulador no acompanhamento da frequência; e sinalizaram a
importância do uso das ferramentas de registro dos casos de Abandono – SERP.
Os diretores também repensaram nos termos abandono e evasão escolar,
entendendo que os mesmos não são sinônimos e que apresentam significados
e modos de atuação distintas, compreendendo que o Abandono escolar ocorre
quando o estudante deixa de frequentar a escola no ano letivo em que está
matriculado, já a Evasão escolar diz respeito à situação do estudante que não
efetuou a matrícula no ano seguinte. As oficinas propiciaram que os participantes
pudessem perceber a importância da Rede de Proteção na discussão e
encaminhamentos dos casos infrequência na escola. Também foram
compartilhadas várias experiências de instrumentos já utilizados pelas escolas
no acompanhamento da frequência dos estudantes, os quais agilizam a atuação
dos profissionais, prevenindo o abando escolar. Ao final das oficinas, pode-se
perceber o quanto os diretores presentes mostraram-se sensibilizados com o
tema, percebendo as ações de prevenção ao abandono e evasão escolar como
ações de responsabilidade social.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Ações Significativas de Combate ao Abandono e Evasão
Escolar
INTRODUÇÃO:
A escola representa ser um espaço democrático, onde a criança e o
adolescente buscam condições de melhorar suas relações sociais,
desenvolvem a criticidade, criam a responsabilidade, aprendem a ser
solidários e participativos e podem expressar livremente seus pensamentos,
é espaço de preparação para o exercício pleno da cidadania e qualificação
para o trabalho. Portanto, visando um ensino com qualidade garantindo o
acesso, permanência e sucesso dos alunos.
As ações de Abandono e Evasão Escolar vem sendo desenvolvidas
coletivamente no Colégio Estadual Rui Barbosa a muitos anos com a
participação de alunos, professores, equipes pedagógicas, direção e também
todas as instâncias colegiadas: Associação de Pais, Mestres e Funcionários APMF, Conselho Escolar, Conselho de Classe e da Rede de Proteção Social
da Criança e do Adolescente.
O Colégio Estadual Rui Barbosa está estabelecido no centro do munícipio de
Jandaia do Sul. A comunidade escolar é formada por famílias que residem
em diferentes localidades, como na zona rural e urbana. As famílias que
integram a comunidade escolar apresentam um perfil socioeconômico bem

variado, com predominância famílias que sobrevivem com 1 (um) a 3 (três)
salários mínimos.
Com relação à profissão dos pais, trabalham com agricultura, autônomos
sem renda fixa, vendedores em comércio, funcionários em cooperativas,
indústrias e empregadas domésticas e diaristas.
A escolarização dos pais, também é algo que contribui para o desempenho
do aluno na escola, percebe-se que quanto maior o nível de escolaridade das
famílias, maior seu interesse pelo conhecimento que a escola pode transmitir.
As Modalidades ofertadas são: - Ensino Fundamental/Anos Finais - 6/9 Ano Educação em Tempo Integral; -Ensino Médio; - Educação Especial - Sala
Recurso Multifuncionais; - Atividades Complementares – Espanhol Básico,
Inglês Básico e CELEM Inglês.
Total de Turmas e Matrículas:
Ensino Fundamental - 11 (onze) turmas e 337 (trezentos e trinta e sete)
alunos.
Ensino Médio – 08 (oito) turmas e 248 (duzentos e quarenta e oito) alunos.
Atendimento Educacional Especializado – 02 (duas) turmas e 23 (vinte e três)
alunos.
CELEM – 03 (três) turmas e 49 (quarenta e nove) alunos.
Total: 657 (seiscentos e cinquenta e sete) alunos.
JUSTIFICATIVA
As ações começaram a ser desenvolvidas quando direção, equipe
pedagógica e professores detectaram altas taxas de abandono e evasão
escolar.
Diante destes problemas detectados, o coletivo escolar passou a estudar
várias alternativas, objetivando ações destinadas a promover o retorno do
aluno a escola. Os estudos apontaram para diversas causas de infrequência
escolar, tais como, bullying, exploração do trabalho infanto-juvenil,
exploração ou violência sexual, dificuldades pedagógicas, repetências,
violência física e emocional, uso e tráfico de drogas.
OBJETIVOS
- Identificar as causas de infrequência e abandono escolar, para proposição
de estratégias;
- Promover a formação e integração das famílias, da comunidade escolar e
redes de proteção, nos assuntos pertinentes ao tema evasão e abandono
escolar, para fortalecimento das ações;
- Possibilitar o retorno dos estudantes em situação de abandono, bem como
acompanhar a continuidade do processo de ensino-aprendizagem.
- Criar momentos e espaços de reflexões com alunos, pais ou responsáveis
bem como, ações com atividades que visa desenvolver a conscientização
sobre a importância da educação em sua vida e para seu futuro, enfatizando
a responsabilidade dos pais na educação e na formação dos filhos.
ENCAMINHAMENTOS
Algumas ações realizadas:
1. - Controlar a frequência escolar diária e trimestralmente, com recursos do
RCO (Registro de Classe Online), tendo os professores e equipe pedagógica

como responsáveis;
2. - Encaminhamentos dos casos de alunos com infrequência escolar, de
acordo com o Caderno do Programa de Combate ao abando escolar, com o
devido acompanhamento pedagógico;
3. - Palestras com pais sobre o tema violências, envolvendo profissionais da
rede de proteção - psicólogas, psicopedagoga, enfermeiras, etc.
4. - Reuniões específicas com pais, alunos e redes de proteção, para casos de
alunos com maior vulnerabilidade social, com ações intersetoriais
sistemáticas e priorizando também o acompanhamento pedagógico.
- Melhorias nos espaços físicos ou ambiente escolar, fazendo com que o
processo ensino aprendizagem seja significativo, tornando uma educação
com qualidade;
- Conselho de Classe com entrega de boletins, com a participação efetiva de
professores, equipe pedagógica, direção, pais ou responsáveis e alunos;
- Dia do Encapamento do Livro Didático;
Outros Projetos tais como: Poesia no Muro da Escola – Reconhecido a nível
nacional com reportagens na RPC (Rede Paranaense de Comunicação) e
Jornal Folha de São Paulo;
- Escola Sustentável – Revitalização do Jardim;
- Reforma do Refeitório;
- Autorização para a oferta do Ensino Médio (2007) – ação realizada pelo
coletivo com objetivo de preparar os alunos os vestibulares das diversas
universidades da região – aprovação de 60 a 70% dos alunos;
- Implantação da Educação em Tempo Integral – (2013).
As diversas ações, através dos tempos fez com que os pais ou responsáveis
se aproximassem e participassem mais da vida escolar dos filhos,
reconhecendo assim o trabalho coletivo realizado.
RESULTADOS
- Retorno dos estudantes em situação de abandono e evasão escolar;
- Fortalecimento de vínculos entre estudantes, famílias, comunidade escolar
e redes de proteção;
Houve melhoras nas avaliações internas e externas, SAEP e IDEB, nos
índices de Abandono/Evasão e Aprovação. Em 2016 obtivemos o índice de
93,88% de aprovação nos 6º aos 9º anos e no Ensino Médio 91,18% e no
ano de 2017 o índice de 99,68% nos 6º aos 9º anos e no Ensino Médio
97,74%.
Em 2017 o Ensino Médio obteve uma taxa de aprovação em torno de 70%
nos vestibulares das universidades e faculdades da região (públicas e
particulares).

Danieli Ribeiro
Denise Jovinski
Ivani Wendrechovski Santana
Juliana do Rocio Tosto
Marlene Daluz Jovinski
Renata Kellen Corrêa

‘’EVASÃO ESCOLAR
UM REPENSAR NAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO’’

RIO BRANCO DO SUL
2018

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha localiza se no Bairro Vila
Buava, município de Rio Branco do Sul. Atende alunos com perfil diversificado,
de baixa a média renda familiar. Alunos oriundos dos diversos bairros do
município e também alunos vindos do campo. Por ser um município onde os pais
em sua maioria trabalham em período integral, a participação na vida escolar de
seus filhos fica comprometida.
Colégio oferta o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, sendo
organizado, nos seguintes turnos: manhã, tarde e noite, totalizando em 450
alunos matriculados.
Com o intuito de diminuir a evasão escolar, este projeto propõem um
monitoramento da frequência diária dos educandos, com isso detectar quais são
os alunos faltosos, e realizar contato imediato com a família, para que possam
ser ouvidos e orientados, sobre a importância dos estudos para a vida dos
educandos.
Este projeto tem como estratégia reduzir o abandono escolar através de
uma metodologia, dinâmica e interativa de modo a despertar o engajamento de
todos pelo combate à evasão e o incentivo a frequência escolar. Verificando as
causas da evasão e a consequente os encaminhamentos necessários para
combatê-la. Além do envolvimento de toda comunidade escolar, esta ação no
combate à evasão escolar, também propicia acompanhamento familiar pela rede
de proteção da criança e do adolescente e aproxima a família da escola,
motivando para o acompanhamento do aproveitamento escolar dos educandos.

JUSTIFICATIVA:

A Evasão escolar sempre foi problema presente em todas as escolas. É
uma questão que precisa de ações urgentes e eficazes.
Ao constatar o grande índice de abandono anteriormente registrado neste
colégio vimos a necessidade de repensar nossas ações na busca de soluções.
A nossa preocupação com situações que impedem a permanência, o acesso e

o sucesso dos educandos aumentou significativamente. Diante deste cenário,
optou-se por tratar da questão da evasão escolar como prioridade e atenção
particular.
Todo trabalho está sendo válido, pois os resultados são visíveis.

OBJETIVOS:

Para alcançar o objetivo principal do projeto em questão, que é a
diminuição dos índices de evasão escolar, busca se, gradativamente, incentivar
e cumprir o artigo 227 da Constituição Federal, que evoca ser dever de toda a
sociedade, da família, e do Estado, assegurar os direitos da criança ,do
adolescente e juventude, com absoluta prioridade, dentre eles o direito a
educação.
 Buscar a efetivação dos direitos humanos garantindo o direito a educação
escolar
 Confirmar uma concepção democrática da instituição escolar como direito
de todos (as)
 Monitorar a frequência diária dos alunos e com essa pratica reduzir o
índice de evasão escolar;
 Elevar o interesse pelos estudos e a progressão nas séries
subsequentes;
 Estabelecer relações de colaboração com a família dos educandos, de
modo a promover sua participação na vida escolar dos educandos:
 Identificar os principais motivos do abandono escolar dos alunos durante
o processo de ensino e aprendizagem:
 Buscar informações a fim de verificar como está o processo de inclusão
do aluno;

ENCAMINHAMENTOS:

Desta forma, a ideia do projeto resume- se na adoção de uma série de
medidas sequenciais e aplicadas o ano inteiro:
Diariamente, a equipe pedagógica entrega e monitora uma chamada com os
representantes de turma;
Constatada a ausência do educando na segunda falta consecutiva, inicia-se
o contato com a família e as ações são registradas em uma ficha de
acompanhamento do educando;
Para alunos que continuam faltando as aulas, as famílias são convocadas a
participarem de uma conversa com a equipe pedagógica a qual tem como
objetivo a escuta e as devidas orientações, sensibilizar as famílias sobre a
importância da escola e do aprendizado. Esta conversa tem o objetivo de refletir
sobre a vida escolar do educando e usa o ‘’caderno abordo’’ para mostrar aos
pais a necessidade de um acompanhamento mais efetivo por parte da família.
Para os casos em que a equipe pedagógica não consegue contato por telefone
ou bilhete é realizado visitas às famílias.
Os encaminhamentos são realizados a partir dos motivos das faltas: se o
motivo for doença é solicitado atestado: se for transporte é acionado o chefe dos
transportes e ou secretaria de educação; se for uniforme, a equipe gestora
mantem uniformes que alunos do ano anterior doam para atender esta
necessidade: Se o motivo das faltas for de cunho pedagógico, a equipe
pedagógica conversa com os professores.
Os encaminhamentos também seguem as orientações da Rede de Proteção.
A equipe pedagógica mante diálogo frequente com os professores para
recuperar atividades não realizadas pelos alunos faltosos.
Os casos que a equipe pedagógica não consegue resolver são
encaminhados

a

através

do

sistema

SERP

ao

conselho

tutelar.

RESULTADOS:

Uma significativa redução do índice de /evasão escolar e um melhor
aproveitamento no processo ensino aprendizagem, com um índice considerável
de aprovações escolares.

Pode–se afirmar também que o Projeto gerou melhores informações aos que
de alguma maneira estão envolvidos, educadores e família, possibilitando ações
e estratégias melhor articuladas.
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TEMA: Abandono escolar
TÍTULO: Abandono escolar
INTRODUÇÃO O Colégio Estadual do Campo Professora Kamilla Pivovar da
Cruz, está localizado no município de Tijucas do Sul, região metropolitana, a
60 quilômetros de Curitiba. A maioria dos alunos (mais de 90%) são oriundos
da zona rural do município. O colégio oferta Ensino Fundamental nos
períodos manhã e tarde, e Ensino Médio nos períodos manhã e noite. Em
relação ao mercado de trabalho no município, não existem empresas
instaladas aqui, por se tratar de grandes áreas de mananciais, as
oportunidades de trabalho se restringem ao funcionalismo público, diaristas
nos serviços de agricultura, extrativismo de madeira, argila e erva mate,
agricultura familiar, pontos de comércio (mercados, pequenas lojas, postos
de gasolina), haras e sítios.
A relação trabalho x estudo, é um fator importante na questão da
evasão escolar do período noturno (Ensino Médio), devido as oportunidades
de trabalho nos últimos três anos para esses alunos, das quais destacam-

se: na Auto Pista Litoral Sul (pedágio) e outras empresas em São José dos
Pinhais: abatedouro de aves, postos de gasolina, Rio de Una Alimentos, Durli
Couros, Mercados Wall Mart e Condor, entre outros. Diante dessa questão,
esses alunos, ao ingressarem no mercado de trabalho, apresentam
dificuldades em conciliar com os estudos e acabam optando pelo trabalho
devido a necessidade de renda para ajudarem no sustento da família.
Outro fator que ocasiona a desistência escolar são casos de gravidez
na adolescência, que, mesmo com toda orientação pedagógica da escola
enviando atividades e orientando a família, ainda há desistência escolar,
inclusive no período diurno, no Ensino Fundamental e Médio. Percebe-se
também desistência escolar de alunas que casaram-se precocemente.

JUSTIFICATIVA: A evasão escolar é um grande desafio para a escola e a
educação em geral. Muitos alunos ao desistirem no ano anterior, não
retornam à escola no ano seguinte; Dentre as várias causas podem ser
destacadas: as situações sócio econômica, culturais, geográficas e até
questões relacionadas aos encaminhamentos didáticos e pedagógicos
adotados na escola. Situações de defasagem idade-série podem causar
conflitos no ambiente escolar e levar ao abandono e a evasão escolar. A
escola precisa ir além de um espaço de conhecimento, precisa ser o espaço
de outras aprendizagens, já que muitos dos pais tem deixado de participar da
vida escolar de seus filhos, o que prejudica o trabalho desenvolvido na
escola. Segundo a legislação brasileira, a educação básica é obrigatória às
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, sendo responsabilidade das famílias
e do Estado garantir-lhes o acesso, sucesso e permanência na escola.
Desse modo, tem-se buscado através de diferentes atividades na escola, a
participação dos familiares, não somente nas convocações para reuniões,
mas também convidando-os a participarem nos diversos eventos realizados
no decorrer do ano letivo, os quais serão relatados na sequência.

OBJETIVO: Diminuir o abandono e evasão escolar no período noturno.
ENCAMINHAMENTOS: Diante do problema da Abandono e evasão escolar,
há uma preocupação constante em estimular esse aluno a permanecer
frequentando aulas no decorrer do ano; dessa forma no início de cada ano
letivo, durante a semana pedagógica e dia do planejamento, são discutidas e
planejadas as atividades e encaminhamentos pedagógicos que serão
desenvolvidos durante o ano, a partir das dificuldades apresentadas, dos
índices da escola. Uma estratégia usada são as oficinas com professores e
funcionários para trocas de experiências e encaminhamentos que estão
dando bons resultados. Também são planejados os demais eventos da

escola durante o ano letivo, dos quais destacam-se:
 Bingo das Mães (maio – apresentações às mães);
 Festa Junina nos três turnos (junho ou julho- com apresentações),
moda de viola (fogueira) com os alunos do noturno;
 Dia do Estudante (Festival de Canto, apresentações de dança,
premiação alunos destaque na OBMEP, redações, etc...); Festival da
Primavera
(Setembro
–Desfile/apresentações
de
dança);
Apresentações de Dança (2017));
 Semana Cultural e Esportiva (Outubro nos 3 turnos): gincana, bingo
dos bichos, Festiarte (Mostra pedagógica dos trabalhos realizados
durante o ano: exposições, apresentações temáticas, teatro, canto e
Feira de Profissões com as turmas de 3º ano: exposição no Festiarte–
visitas em feiras de cursos nas Universidades).
 Realização de atividades práticas e diferenciadas com os alunos:
confecção de Cup Cake (com todos os alunos), oficinas de arte e
música, oficina de xadrez (contra turno), mutirão de pintura e
jardinagem na escola entre outros.
A equipe diretiva juntamente aos professores e funcionários da escola
vem realizando ações e metodologias diferenciadas para diminuir a evasão
escolar através de: palestras com psicólogos direcionadas aos alunos do
período noturno, Palestras referentes aos assuntos “A importância de
planejar para o futuro, Áreas de potencial e empregabilidade, Estratégias
para escolher e seguir uma carreira, Oportunidades de Trabalho Local,
Sonhos, metas e Objetivos” (parceria com Instituto Avanza), Orientação
profissional (realizado com psicólogas aos alunos do Ensino Médio, nos
períodos manhã e noite) dinâmicas, reuniões pontuais com os professores,
reuniões por turmas (pré e pós conselho com os alunos do período noturno),
incentivo às atividades extra curriculares, aulões preparatórios para o ENEM
com estagiários no contra turno escolar (os quais são orientados pelos
professores regentes das disciplinas e equipe pedagógica); realização de
provas simuladas do SAEP, SAEB, OBMEP e Enem).
Num encaminhamento pontual realizado no período noturno, após
avaliação dos alunos, percebeu-se que, cerca de 90% deles trabalham, e
que a alimentação da escola é fundamental, já que não tem tempo hábil de
fazê-la antes de virem para o colégio; portanto, o cardápio do período
noturno é diferenciado: lanche salgado (jantar) e os lanches doces, quando
servidos são como sobremesa. Uma forma encontrada, além de ofertar chá
ou café com bolacha/pães antes da aula, foi servir o lanche após a segunda
aula e fazê-lo da forma mais diversificada possível, sendo complementado
pela APMF (quando necessário) e até preparado por professores para
atender pedidos dos alunos como: peixe assado, esfirra, costela, arroz
carreteiro, cachorro quente e outros.
Esses alunos do Ensino Médio noturno, geralmente são os mesmos
que ao iniciarem neste colégio a equipe pedagógica já os acompanhou para

sanar as dificuldades, pois no início do ano letivo, as pedagogas reúnem-se
com a equipe da Secretaria Municipal de educação para obter informações
(laudos, dificuldades de aprendizagem, relatórios) referentes aos alunos que
estão ingressando no 6º ano do Ensino Fundamental para os possíveis
encaminhamentos para Sala de Recursos Multifuncional, para Sala de Apoio
e demais encaminhamentos pedagógicos específicos para atender esses
alunos. Outra ação realizada neste colégio é a turma de Aceleração de
Estudos, pois diminui os problemas de defasagem idade-série e leva a bons
resultados, aos alunos e à escola, especialmente na turma de 8º ano de
aceleração que os alunos avançaram para o ensino médio noturno.
Nos casos de alunos faltosos, a equipe pedagógica entra em contato
com a família, orienta aos pais sobre a importância dos estudos e esclarece
sobre os encaminhamentos que poderão ocorrer caso o aluno não volte a
frequentar regularmente as aulas, sempre com o registro em ata; as faltas
injustificadas (5 consecutivas ou 7 alternadas) são encaminhadas ao
Conselho Tutelar para as medidas cabíveis.
Algumas situações pontuais de indisciplina escolar podem ocasionar o
abandono e a evasão escolar; diante disso, é reunido o Conselho Escolar
para discussão e orientação junto à família e ao aluno quanto aos
encaminhamentos necessários para melhorar o rendimento escolar do
mesmo (dentre os quais, citamos: registro em ata com os combinados na
reunião, mudança de turma/turno, encaminhamentos a especialistas e às
atividades de contra turno social, relatórios ao Conselho Tutelar e à Vara da
Infância e Juventude).
Outra ação que tem o objetivo de incentivar esse aluno do campo a
permanecer no mesmo conciliando com os estudos será o curso que iniciará
em agosto, em contra turno, “Jovem Aprendiz Rural”, em parceria com a
Secretaria Municipal de Agricultura e o SENAR, com um total de 140 horas,
envolvendo teoria e prática, uma forma de preparar nossos jovens
agricultores que desejarem buscar o conhecimento técnico para aperfeiçoar
sua prática cotidiana.

RESULTADOS: Percebem-se nos dados apresentados dos gráficos a seguir
que o índice de desistência escolar do período noturno vem diminuindo nos
últimos anos, embora apresente-se o desafio de melhorar esses índices no
período diurno, o qual apresentou evasão escolar que influenciou no
aumento do índice geral da escola (do ensino médio) no ano de 2016.

Esse tema “Evasão Escolar” é uma questão diária e constante em
todas as escolas, nestas atividades/tentativas desenvolvidas no CEC Profª
Kamilla Pivovar da Cruz, houve progressos, porém devemos permanecer
humildes no sentido de que não temos a solução, nenhuma “receita pronta”,
é um desafio permanente o qual somente será “amenizado” com o trabalho
conjunto da comunidade escolar.
Enfim, a escola precisa tornar-se um espaço de diálogo para a
construção coletiva do seu dia a dia; cada um precisa sentir-se parte dela.
Ajudando a melhorá-la, para que o aluno possa crescer e realizar-se como
pessoa, num constante processo de formação. O que se reafirma no poema
de Freire:
“Escola é...
... o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima.
O Diretor é gente,
O coordenador é gente,
O professor é gente,

O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
Na medida em que cada um se comporte
Como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”
Nada de conviver com as pessoas e depois,
Descobrir que não tem amizade a ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!
Ora é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.
(Paulo Freire)
6.REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
- Estatuto da Criança e Adolescente - ECA –Lei 8069
FREIRE,
Paulo.
Poema:
A
Escola
é.
Disponível
em:
http://www.cuidademim.com.br/site/index.php?option=com_content&view=arti
cle&catid=45:publicacoes&id=125:a-escola-e
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96
- Projeto Político Pedagógico da Escola
- Plano de Ação da Escola
- SERE- https://www.sere.pr.gov.br/sere/
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TEMA: ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO: ESTRATÉGIAS PARA A REDUÇÃO DO ABANDO E EVASÃO
ESCOLAR.
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Ipê está situado no bairro Jardim Alegria
em São José dos Pinhais. A Instituição atende alunos do Jardim Ipê I, Jardim
Ipê II, Jardim Alegria, Jardim Araguari e Jardim Itaqui. O colégio oferta o
ensino nas modalidades Fundamental II, Ensino Médio e atende duas APEDs
do CEEBJA também nessas modalidades. Atualmente possui uma clientela
de 1426 alunos divididos nos seus três turnos de funcionamento. Tendo em
vista a comunidade atendida pelo Colégio Estadual Ipê, se propôs
desenvolver ações estratégicas de diminuição do abandono e evasão escolar.
JUSTIFICATIVA: Refletindo sobre o contexto e realidade em que o Colégio

Estadual Ipê está inserido e os números elevados de desistência, evasão e
abandono nos últimos anos, procurou-se buscar mecanismos e estratégias
em conjunto com todos os envolvidos no sistema escolar para a diminuição
de casos de abandono e evasão na escola.
Foram idealizadas propostas em reuniões com o colegiado, de maneiras e de
execução de um trabalho contínuo, perseverante na coletividade para a
manutenção efetiva e de qualidade dos alunos no ambiente escolar.
OBJETIVO: Reduzir o Abandono e a Evasão Escolar, bem como
combater a violência no ambiente escolar, propagando a cultura da paz..
ENCAMINHAMENTOS:


Acompanhamento periódico de frequência dos alunos;



Busca para a efetivação de matrículas e rematrículas;



Encaminhamentos realizados pela equipe pedagógica aos órgãos
competentes nas ausências injustificadas dos alunos;



Busca de alunos ausentes através de contatos telefônicos, cartas
registradas ou visita domiciliar quando necessário;



Projeto de combate ao bullying e intolerância;



Projeto Conviver em parceria com a UFPR;



Oficinas da Vila da Cidadania / Piraquara;



Semana cultural com temáticas em respeito a diversidade e ações da
equipe multidisciplinar;



Gincanas culturais abordando temas acadêmicos e sociais (2 vezes
ao ano);





Aquisição ampla de livros de literatura para acervo da biblioteca ,
Implementação de sala de leitura com o Projeto PDE / Escola;
Apoio às aulas de campo e extraclasse para complementação dos

conteúdos trabalhados em sala;



Atividades de acolhimento a comunidade e as famílias;



Participação de jogos escolares e campeonatos esportivos internos;
AETE- Basquete;



Programa Educação Empreendedora;



Parceria com as Secretarias Municipais, Meio Ambiente e Obras;



Participação ativa em reuniões de rede de proteção (CRAS, CAPS,
CREAS, UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO, CONSELHO TUTELAR),



Sala de Apoio (Matemática e Português);



Sala de Recursos;



CELEM;



Estratégias

didático-pedagógicas

envolvendo

Meio Ambiente

e

Sustentabilidade (reativar o espaço horta com a participação dos
alunos);


Campanha de valorização do rendimento escolar dos alunos;



Participação de palestrantes convidados em eventos como: Semana
Pedagógica, Planejamentos e Reuniões para a valorização e
aperfeiçoamento de professores e funcionários.

RESULTADOS:


Maior participação da comunidade e das famílias na escola.



Redução de números de faltas dos alunos, bem como de desistentes.



Reduziu o número de brigas e conflitos durante os intervalos, entrada
e saída das aulas.



Maior respeito às normas, regras e aos horários da escola.



Maior envolvimento da comunidade escolar às necessidades da
escola.



Diminuição de problemas de drogadição no ambiente escolar.



Ampliação da demanda.



Participação efetiva das Instâncias colegiadas.
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TEMA: Abandono e evasão escolar
TÍTULO: Resgate de alunos que abandonam a escola
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Rui Barbosa, situado no município de
Brasilândia do Sul, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Assis
Chateaubriand, atualmemte, conta com 301 alunos matriculados no Ensino
Fundamental e Médio, nos três turnos de funcionamento.
De 2016 a 2018 o Colégio efetivou uma melhora significativa, observamos
que no Ensino Médio no ano de 2016 os desistentes totalizaram 16 alunos e
em 2017 reduziu para 08 alunos.
Tendo em vista a situação dos dados do abandono, o Colégio procurou

desenvolver

ações

pedagógicas

às

famílias,

conscientizando-as

da

importância do estudo e do comprometimento dos alunos no processo
educativo.
Cabe ressaltar que o município de Brasilândia do Sul conta com uma Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente atuante, que realiza a busca ativa aos
alunos que abandonam o estudo e também casos de indisciplina. Nesse
sentido, o Colégio Rui Barbosa busca desenvolver ações de gestão escolar
articuladas com a Rede de Proteção do município (escola, Conselho Tutelar,
CRAS).O coletivo escolar elaborou ações pedagógicas de acolhimento,
valorização do ser humano, importância do estudo, acompanhamento diário
da presença e aproximação da família na escola que são desenvolvidas
durante o processo de ensino-aprendizagem objetivando diminuir o abandono
e evasão escolar.
Essa articulação, após a implantação do Sistema Educacional de Rede de
Proteção (SERP), no início do segundo semestre letivo de 2017, o processo
de encaminhamento online tornou-se ágil, uma vez que o processo manual
era lento. Portanto, mesmo com todas as dificuldades que ocorreram no
período que se utilizava o processo manual, a escola conseguiu grandes
êxitos na busca ativa dos estudantes junto a Rede de Proteção.
JUSTIFICATIVA: O município de Brasilândia do Sul apesar de ser pequeno,
com apenas 3.209 habitantes, apresenta problemas com abandono e também
casos de ato de infração, pois algumas famílias perderam a autoridade sobre
os filhos e por isso os mesmos não têm limites, ocasionando assim,
problemas de interação social quer seja na escola ou nos diferentes espaços
onde vivem.
Diante desse contexto, foi formado a Rede de Proteção, com a participação
das escolas, saúde, conselho tutelar, CRAS, assistência social, poder
judiciário, por meio da Vara da Infância e Juventude, com o objetivo de tentar
solucionar esses casos. A partir da criação da rede, o Colégio, por meio da
equipe diretiva e pedagógica, aproximou-se dos diversos equipamentos da
rede na tentativa de minimizar os problemas apresentados no processo

educativo, como faltas excessivas, indisciplinas e abandono escolar.
Considerando essa situação, a Escola busca desenvolver ações pedagógicas
pautadas pelo diálogo com os alunos, pais e responsáveis; oferta aos
estudantes que retornaram, os conteúdos a serem recuperados referente ao
período de abandono, paralelo as aulas, onde o professor de cada disciplina
propõe trabalhos e atividades; o professor se disponibiliza em sua hora
atividade para sanar as dúvidas quanto aos trabalhos e atividades propostas.
Enquanto coletivo da escola, entende-se que essas ações educativas tem
melhorado a frequência desses alunos e o acompanhamento da família no
processo escolar.
OBJETIVO: Diminuir o abandono e a evasão escolar;
Tirar a criança e o adolescente da vulnerabilidade social;
Levar a criança e o adolescente a conviver melhor na sociedade.
ENCAMINHAMENTOS: O Colégio preenche no Sistema SERP as faltas e
ações relacionadas aos alunos faltosos com busca ativa junto à família, caso
o aluno não retorne a escola, o SERP é encaminhado ao Conselho Tutelar
para providências cabíveis. Se o aluno retornar a direção encerra o caso no
sistema. Após isso, a escola oportuniza a recuperação dos conteúdos aos
estudantes para que não ocorra o aumento da defasagem escolar.
A rede de proteção do Município se reúne mensalmente para solucionar os
casos pontuais de abandono, indisciplina e de rendimento escolar. Os alunos
que não cumprem a meta estabelecida são encaminhados ao Poder
Judiciário que por sua vez, se reúne também com toda a rede de proteção
mensalmente em busca de soluções para os casos de atos de infração e
abandono.
O aluno que não retorna a escola, o Conselho Tutelar encaminha para o
Poder Judiciário – Vara da Infância e Juventude, que abre um processo
contra a família convocando-a para audiência, na qual contará com a
presença dos pais, alunos, equipe diretiva, conselho tutelar. Após essas

audiências, geralmente, os pais são penalizados com multas e os filhos com
medidas socioeducativas.
Na escola, os professores buscaram acompanhar e incentivar a frequência
dos estudantes e realizar atividades extraescolar que possam auxiliar na
retomada de conteúdos. Essas ações objetivam possibilitar a retomada e
inserção desse aluno na escola de forma mais humanizada.
RESULTADOS: Com essa parceria da Rede de Proteção alguns alunos
voltam para a escola e dão prosseguimento aos seus estudos de forma mais
satisfatória no processo de ensino e aprendizagem.
Quanto a aprendizagem escolar, alguns alunos acompanham o ensino
melhorando a aprendizagem, mas, outros apenas retornam, se recusam a
estudar e falam que estão ali, para não ter problema com a justiça. Para
esses, a escola ainda busca o responsável e registra a ocorrência junto a
rede de proteção para novos encaminhamentos e ações coletivas. Mesmo
assim, os professores e equipe fazem um trabalho de incentivo e valorização
dos estudos.
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TEMA: Abandono e evasão escolar
TÍTULO: Colégio Ulysses Guimarães no enfrentamento ao abandono escolar

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Ulysses Guimarães – Ensino Fundamental, Médio e Normal
funciona em três turnos, desenvolvendo o Ensino Regular (288 matrículas), o Curso
de Formação de Docentes (93 matrículas) e a Educação de Jovens e Adultos (104
matrículas). Iniciou os trabalhos no ano de 1994, em um bairro periférico, com
inúmeros desafios pedagógicos e sociais. No ano de 1997 mudou-se para o prédio
próprio. Ao longo dos anos tem, com a união de toda a comunidade escolar,
interferido de forma positiva e sistemática para desenvolver uma educação de
qualidade, que é direito de todos e dever do Estado, por nós, escola pública,
representado.
Identificar as causas da evasão escolar configura-se tarefa complexa, pois cada
instituição escolar tem sua realidade e cada caso, também, suas peculiaridades.
Podemos citar, entretanto, fatores recorrentes que influenciam a infrequência do
aluno: dificuldades financeiras, gravidez precoce, envolvimento com drogas e a falta
de perspectivas com a escola. No Colégio Ulysses Guimarães o estudo e busca das
causas de evasão, bem como, as dificuldades de garantir a permanência de uma
parcela do corpo discente gerou a necessidade de uma ação efetiva de combate ao
abandono e evasão escolar, para tanto foi elaborado o sub-projeto “Colégio Ulysses
no enfrentamento ao abandono escolar”, que faz parte de um conjunto de ações
inseridas no projeto “Ulysses: Educação para a Paz”, que tem por objetivo maior a
edificação da Cultura de Paz.
O projeto “Colégio Ulysses no enfrentamento ao abandono escolar” objetiva o
protagonismo juvenil, onde os jovens participam de atividades culturais e esportivas
que proporcionam um fortalecimento do vínculo afetivo entre alunos e alunos, e entre
alunos e professores, criando-se desta forma um senso de pertencimento e
identificação com um grupo.
JUSTIFICATIVA:
A presença e permanência dos alunos nos sistemas educacionais configura-se como
premissa para a formação das crianças e adolescentes. A educação é um dos direitos
fundamentais e, se é direito para a criança e adolescente, configura-se como dever da
família, do estado e da sociedade. As instituições de ensino, representam, em via local,

o estado. O braço do poder público na sociedade em que se insere.
A não permanência, ou as faltas consecutivas dos alunos nos ambientes educacionais,
prejudica o rendimento, negligencia o potencial de desenvolvimento e nega um direito.
OBJETIVO:
Demandar esforços pedagógicos, didáticos e metodológicos de modo a perceber de
modo incipiente a incidência de abandono escolar, desenvolvendo ações para
diagnosticar, prevenir, atenuar e eliminar o problema da evasão escolar.

ENCAMINHAMENTOS:
O enfrentamento a evasão neste projeto configura-se em três ações:
1) Formação continuada com diálogos sobre o tema com professores e funcionários
evidenciando desta forma o valor da permanência e freqüência continua do
aluno;
2) Prevenção com fortalecimento do senso de pertencimento, a autoestima e os
valores, onde os alunos através de atividades culturais (Fanfarra, Oficina de
Clown, Desenho, Canto e Dança) e esportivas (Voleibol, Futsal e Xadrez) geram
uma identidade de pertencimento a um grupo e fortalecem vínculos entre eles e
com funcionários e professores.
3) Busca Ativa em situações em que o aluno evadiu-se da escola, no primeiro
momento os responsáveis são convidados a virem à orientação pedagógica,
onde pela equipe diretiva e pedagógica pretende-se perceber se estes tem
ciência do que está acontecendo, averiguando quais os motivos que estão
levando a ausência do aluno. Por inúmeras vezes os gestores e equipe
pedagógica dirigem-se até as residências para dialogar com os alunos e seus
responsáveis. Quando há êxito no retorno toda a equipe da escola é orientada
para a acolhida do aluno que retornou. Caso o problema não seja resolvido, a
direção e equipe pedagógica acionam os dispositivos legais para tentar resgatar
o aluno.

RESULTADOS: Conforme analise dos relatórios finais dos anos de 2014, 2015 e 2016
verifica-se que a porcentagem de abandono ficou entre 1,31% em 2014 e 2,77% em
2016. Este número esta bem abaixo do índice nacional de 6,9% no ensino fundamental
brasileiro.
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TEMA: Abandono Escolar
TÍTULO: Abandono e Evasão Escolar
“Encaminhamento e articulação com os serviços da Rede de Atenção e Proteção
Social.”
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Mário Quintana está localizado na região Oeste de Cascavel,
contando com 1025 alunos matriculados, atendendo aos Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
Fundamentados na premissa de que a garantia ao acesso à educação é
responsabilidade de todos, o abandono e a infrequência escolar se apresenta como
uma preocupação constante em nosso cotidiano, e cabe à instituição escolar e demais
integrantes da Rede de Atenção e Proteção Social promover ações, a fim de cercear
estas práticas, pois a escola está diretamente vinculada ao dia a dia com o aluno.
A rede de proteção é constituída por serviços da área da educação, saúde, assistência
social, esporte, cultura e segurança, entidades governamentais e não governamentais,
que por meio de seus profissionais articulam ações propostas com vistas ao bem
comum. Porém, vale ressaltar que em nossa comunidade, o colégio é a instituição
governamental com maior contato com os pais ou responsáveis de crianças e
adolescentes em idade escolar, tornando-se, assim, um referencial na comunidade
escolar.

O município de Cascavel conta com o Programa de Prevenção e Combate à Evasão
Escolar, proposto pelo Poder Judiciário e Ministério Público da Comarca de CascavelPR em parceria com a Prefeitura Municipal e Núcleo Regional da Educação de
Cascavel. O referido Programa evidencia o cuidado das Redes de Ensino Estadual e
Municipal em garantir o retorno e permanência do aluno na escola; garantir ao aluno
um ensino com vistas à conclusão dos estudos no âmbito escolar com qualidade; e a
não desistência do aluno por ele mesmo, pela escola e pela família.
O Programa é composto por equipe multiprofissional, tais como, psicólogo, assistente
social, pedagogos, professores, agente II, veículo para atendimento e visita domiciliar,
espaço físico, internet, linhas telefônicas e demais equipamentos para seu
funcionamento, a estrutura é proporcionada pela Administração Municipal e Núcleo
Regional da Educação de Cascavel.
Em reuniões pedagógicas buscamos caminhos e alternativas para que o abandono
escolar não se efetive como evasão escolar, pois além de sofrermos as consequências
desta questão em vários âmbitos sociais, também a sentimos na diminuição do porte
de nossas escolas.
Diante das situações de infrequência escolar, o caso é encaminhado para o Programa
de Evasão Escolar, via SERP, no caso dos estabelecimentos estaduais, por meio de
ficha de referência e contrarreferência, no caso dos estabelecimentos municipais, se as
faltas persistirem, o caso é encaminhado através de ficha referência ao Conselho
Tutelar para acompanhar a situação.
JUSTIFICATIVA:
A necessidade de encaminhamentos pedagógicos e de caráter social é evidente diante
das situações de evasão e abandono escolar. Segundo pesquisas já realizadas por
estudiosos do tema, o abandono escolar é decorrente de diversas causas, tais como
ausência de materiais escolares, uniforme, transporte escolar, exploração do trabalho
infantojuvenil, exploração ou violência sexual, dificuldades pedagógicas, repetências,
violência física e emocional, uso e tráfico de drogas.
Dessa maneira, justifica-se a necessidade de ações como contatar os alunos e seus
responsáveis, a fim de que acompanhem a frequência diária e compreendam a
importância dos estudos, assegurando o máximo possível pelas condições de
permanência e sucesso escolar.
OBJETIVO:
Diminuir os índices de evasão escolar e reprovação com propostas pedagógicas
participativas e adequadas ao nível de aprendizagem e orientação aos alunos e seus
responsáveis utilizando os serviços da rede de proteção.
ENCAMINHAMENTOS:
A organização da ação desenvolvida em nossa instituição de ensino está facilitando e
atendendo, dentro das nossas possibilidades, a proposta do trabalho. Seguindo as
orientações contidas no PCAE (PROGRAMA DE COMBATE AO ABANDONO

ESCOLAR) e a proposta de encaminhamento pelo SERP (Sistema Educacional da
Rede de Proteção) comunicamos a infrequência escolar.
A sistematização da ação ocorre da seguinte maneira, as turmas contam com uma
pasta de turma, que diariamente controla a frequência escolar dos alunos do referido
grupo, e através deste controle, que deve ser realizado pelo professor regente da aula,
a coordenação tem a possibilidade de verificar tanto a permanência, quanto a
frequência em sala.
Assim, a equipe inicia o trabalho de contato com os familiares e/ou responsáveis para
a devida orientação. Esgotadas as possibilidades internas de reinserção do (a)
estudante infrequente, a escola aciona diretamente a Rede de Proteção dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da qual também é integrante, para que outras ações
destinadas a promover o retorno do(a) estudante à escola sejam desencadeadas, com
base na análise das peculiaridades de cada caso.
A partir deste momento, a equipe pedagógica, com o auxílio de uma professora
readaptada, faz o levantamento de dados, comparando com os que foram lançados no
Registro de Classe Online, para que sejam lançados no SERP e encaminhados ao
Programa de Combate à Evasão Escolar, Conselho Tutelar e/ou demais serviços da
rede, de acordo com a necessidade da situação.
No caso de insucesso destes encaminhamentos, a direção, juntamente à equipe
pedagógica, convoca os envolvidos para uma reunião de rede (Estudo de Caso) sobre
o referido aluno, para que assim, os serviços troquem informações e verifiquem a real
situação do estudante, a fim de que seu direito seja respeitado, resguardado e atendido
em sua integralidade, bem como de seus responsáveis.
RESULTADOS:
A partir deste encaminhamento, percebe-se um retorno mais efetivo dos serviços da
rede, tanto no atendimento e acompanhamento do estudante, como do seu responsável
em garantir que ele não falte e não desista da escola.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar

TÍTULO: Ações para a superação do fracasso escolar no contexto de uma Escola Pública

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Marquês de Paranaguá está localizado no município de Vera Cruz do
Oeste – PR, oferta o Ensino Fundamental, Médio e Profissional (Integrado), os turnos de
funcionamentos são nos períodos da manhã, tarde e noite, com

19 turmas e 438 alunos.

Esta instituição de ensino, segundo o que prevê em seu Projeto Político-Pedagógico (2017),
acredita na escola como a instituição fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa,
da sua comunidade, cidade e país, sendo essa ideia o norte que guia o trabalho
desenvolvido por ela. Além disso, confia no trabalho pedagógico efetivado na escola, no qual
o professor é o mediador do conhecimento, fundamentados no pressuposto de que o aluno,
enquanto ser humano, desenvolve suas potencialidades, na capacidade de sonhar e tornar
seus sonhos realidade. Ter a possibilidade de compartilhar, estudar, refletir, discutir e definir
rumos impulsiona cada vez mais o trabalho desenvolvido por esta instituição. Esta também
busca a efetivação de uma Gestão Democrática, a partir do apoio da comunidade. Assim,
todas as suas ações estão pautadas nos princípios de uma gestão participativa, na
valorização dos profissionais da educação, na qualidade de ensino, na parceria entre a
escola e a comunidade, na autonomia e democratização do acesso e permanência do aluno
na escola. Diante dessa perspectiva, é que buscamos superar os desafios diários que

permeiam a escola, entre eles o fracasso escolar, entendido por nós, assim como outros
problemas, um dos maiores desafios. Dentre esses, estão o abandono e a evasão escolar,
os quais por meio de ações em parceria com a comunidade, buscamos superá-los,
desenvolvendo diversas atividades. Neste sentido, as ações realizadas representam apenas
o primeiro passo de muitos em direção à concretização de uma verdadeira escola pública.
Essas atividades são realizadas em parceria entre a direção escolar, equipe pedagógica,
professores regentes e readaptados, estudantes, família, comunidade e órgãos como o
Conselho Tutelar, que formam a Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do
Adolescente. Em primeira instância, as atividades são de reflexões entre a comunidade
escolar acerca da realidade escolar e em seguida ações práticas que envolvem toda a
comunidade escolar.

JUSTIFICATIVA:
Diante dos altos índices de evasão e de repetência que ainda atingem a escola pública,
percebemos a necessidade de se empregar maiores esforços para diminuir o número de
estudantes que abandonam e evadem-se da escola. Para confirmar isso, o Censo Escolar de
2007 (Inep/MEC) demonstra que a evasão escolar entre jovens é alarmante, sendo que o
Brasil chega a 24,3%, o que corresponde a terceira maior taxa de abandono escolar entre os
100 países com maior Índice de Desenvolvimento Humano, e no Programa de Nações
Unidas para o Desenvolvimento, a menor média de anos de estudo entre os países da
América do Sul. Tal situação é recorrente, tanto de fatores internos quanto externos, e que
são decisivos para a permanência ou não do aluno na escola, tais como: drogas, tempo na
escola, reprovações sucessivas, falta de incentivo familiar e da própria escola, dificuldades
de aprendizagem, desmotivação, inserção no mercado de trabalho, fragmentação dos
conteúdos escolares, desestrutura familiar, falta de formação de valores e preparo para o
mundo do trabalho. Diante dessa realidade, acreditamos que, num primeiro momento, é
preciso que todos os envolvidos no processo pedagógico reflitam sobre os elementos que
ajudam a compreender esse fenômeno e as relações existentes com os condicionantes
socioeconômicos, políticos e culturais, pois segundo Forgiarini (2008, p.03), “ Ao se falar em
fracasso escolar no interior da escola pública, entendemos que é preciso contextualizá-lo e
historicizá-lo para que possamos, a partir do conhecimento sobre essa realidade, organizar
ações que contribuam para sua superação”. Em seguida, são necessárias ações de
prevenção do abandono e evasão escolar, bem como práticas que diminuam esses índices,
envolvendo toda a comunidade escolar e também órgãos competentes. A escola é uma das
responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos alunos, pois muitos desses perdem o
entusiasmo pelos estudos e acabam evadindo-se e abandonando a escola. Sendo assim, é
papel desta desenvolver ações que levem ao enfrentamento deste problema.

OBJETIVO: Desenvolver um plano de ação para prevenir e diminuir o índice de abandono e
evasão escolar no Colégio Estadual Marquês de Paranaguá.

ENCAMINHAMENTOS:
Primeiro momento: Ações de reflexão:
 fazer um levantamento da taxa de abandono e evasão escolar no início de cada ano
letivo, a fim de constatar a realidade local, e assim, apresentá-la e discuti-la no
encontro de Formação Pedagógica, em conjunto à toda comunidade escolar;
 refletir sobre os fatores internos e externos que contribuem para o abandono e
evasão escolar e propor ações de prevenção e diminuição da taxa de abandono e
evasão escolar.
Segundo momento: Ações práticas:
 preencher uma ficha descritiva individual de todos os alunos matriculados na escola,
contendo dados do comportamento, da aprendizagem e também ações pedagógicas
desenvolvidas, por meio do depoimento dos professores durante o Conselho de
Classe, conversas diárias com a equipe pedagógica e relatos da família, esta ação
caberá à Equipe Pedagógica com o apoio dos professores do Apoio Pedagógico;
 controlar a frequência dos alunos por meio de uma ficha de acompanhamento, na
qual a equipe pedagógica faz a chamada diariamente, principalmente dos
estudantes faltantes acima de cinco dias consecutivos e sete alternados;
 efetivar a busca ativa realizada de diferentes formas: telefonemas, bilhetes, recado
oral, mensagens através do WhatsApp e visita domiciliar;
 visitar as famílias dos alunos com faltas acima de cinco dias consecutivos e sete
alternados, a fim de conscientizá-las sobre a situação e saber o motivo das faltas,
orientando-os sobre as possíveis consequências da ausência do aluno na sala de
aula;
 dialogar com os pais durante o ano letivo, em reuniões gerais e conversas
particulares, quando é solicitada a presença desses, tendo a ficha e o Registro de
Classe online como parâmetro para o diálogo;
 orientar as famílias quanto aos encaminhamentos do Programa de Combate à
Evasão Escolar, ou seja, preenchimento da Ficha de Comunicação do Aluno
Ausente FICA e Sistema Educacional de Rede de Proteção SERP (online),
acompanhando a evolução de cada caso;
 encaminhar a ficha FICA, quando necessário, ao Conselho Tutelar para que sejam

tomadas as devidas providências;
 buscar, por meio de parcerias com os pais, a prática de justificar previamente as
faltas dos filhos por meio informal e também formal (atestado médico);
 promover palestras para professores e pais sobre aspectos legais acerca do
abandono e evasão escolar e também sobre a importância do papel da família na
vida escolar dos filhos, por meio de parcerias com o Conselho Tutelar;
 intensificar ações com o intuito de diminuir os casos de abandono e evasão de
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, envolvimento em atos
infracionais ou uso indevido de drogas (palestras, diálogo, cursos de formação para
os professores e etc.);
 incentivar a prática de Esportes (participação em jogos escolares, intercalasses e
campeonatos) como forma de contribuir para a aprendizagem em qualquer área do
conhecimento (aplicação de regras, concentração e disciplina);
 proporcionar atividades em contraturno escolar de danças, teatro e iniciação
científica promovidas por voluntários da comunidade e alunos do Grêmio Estudantil;
 incentivar o uso de recursos pedagógicos em sala de aula, em especial, as
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) como forma de motivar o
aluno pelo aprender.
 organizar o plano de recuperação de estudos para os alunos que retornam de faltas
consecutivas e/ou alternadas e de situações de abandono escolar.

RESULTADOS:
A partir das ações realizadas percebemos que os índices de abandono e evasão escolar,
principalmente nos cursos técnicos e Ensino Médio, de forma mais acentuada no período
noturno, não tem diminuído em nossa escola, no entanto, isso se justifica devido ao fato de
que muitos alunos precisam inserir-se no mercado de trabalho. No Ensino Fundamental esse
índice tem diminuído consideravelmente, resultado do trabalho que vem sendo realizado,
pois muitos pais têm firmado parceria com a instituição, acompanhando a vida escolar dos
filhos, mostrando-se cientes quanto as suas responsabilidades. Todavia, sabemos que ainda
há um longo caminho a percorrer neste sentido. As reflexões realizadas com os professores
têm dado suporte para que esses busquem encaminhamentos que contribuam na superação
do problema em questão, a partir de aulas contextualizadas, mais atrativas, com uso de
recursos diferenciados, que despertam nos alunos o prazer pelo aprender. Quanto às ações
de acompanhamento (faltas, comportamento, aprendizagem) estão sendo muito importantes
e válidos, pois permitem ter uma visão sobre toda a trajetória acadêmica do estudante
durante o ano letivo e com isso podemos fazer as intervenções necessárias. Quanto à

parceria com o Conselho Tutelar é fundamental, pois esse é um órgão de garantia da criança
e dos adolescentes, e que nos auxilia em vários aspectos, sendo que este trabalho em
conjunto, permite decisões e intervenções adequadas.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Abandono Escolar – Insucesso de todos
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual D. Bosco está localizado em uma região
periférica do município de Cianorte, atendendo 549 estudantes do Ensino
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, regularmente matriculados nos
períodos matutino e vespertino, incluindo as Salas de Apoio à Aprendizagem
e a Sala de Recursos Multifuncional. Compreender a educação, suas
contradições e diferenças, bem como sua estrutura é um grande estímulo na
busca de soluções que visem garantir o acesso, permanência e a conclusão
do estudante que ingressa na Educação Básica. Também confere discutir
sobre o abandono do estudo, um acontecimento grave na trajetória escolar
dos nossos jovens. Assim, o alto índice de abandono é o que mais angustia
os envolvidos no ensino e aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, é

necessário que se busque meios reais de enfrentamento, que se tomem
providências urgentes, pois esses índices evidenciam o insucesso de uma
escola que, geralmente, é ofertada aos estudantes que dispõem de parcos
recursos, oriundos da classe trabalhadora. A ação significativa em questão
foi iniciada no ano em 2016 e tem como principal objetivo sanar o abandono
escolar nesta Instituição de Ensino.
JUSTIFICATIVA: A reflexão sobre o abandono escolar é um assunto de
extrema importância, visto que tal problema atinge, não somente a cidade de
Cianorte, mas o país como um todo. Com a saída do estudante todos
perdem, o estudante por não ter o conhecimento para atuar na sociedade em
defesa de seus direitos, a escola, porque não exerce a função do ensino e
aprendizagem que lhe cabe e a família e a sociedade perdem também, pois
se frustram ao ter consciência de que não formarão um cidadão atuante.
OBJETIVO: A ação significativa descrita acima tem como principal objetivo
evitar o abandono escolar.
ENCAMINHAMENTOS:
Para o sucesso do trabalho no âmbito escolar necessariamente precisamos
da presença do estudante. Detectando um grande número de ausência,
concluiu-se então a necessidade de estabelecer estratégias com o intuito de
propiciar uma maior permanência do estudante na instituição de ensino.
Diante disso, desde 2016, realizamos uma ação, a qual tem como principal
objetivo convocar os pais/responsáveis para uma reunião com a Equipe
Diretiva, Equipe Pedagógica e o Conselho Tutelar que representado por dois
conselheiros, orientam os pais, com relação às faltas de seus filhos. A
diretora e os pedagogos reforçam a orientação e alertam quanto aos
prejuízos pedagógicos que podem ser ocasionados por tais faltas. Os
pais/responsáveis ouvem atentamente as orientações, comprometendo-se a
encaminhar seu filho para a escola todos os dias, para que não haja prejuízo
pedagógico para o estudante. Essa ação fica registrada em ata e todos os

presentes assinam.
Desde o início do ano letivo, contamos com uma professora readaptada que
passa na segunda aula em todas as turmas todos os dias com a relação
nominal, verificando a ausência dos estudantes. É importante ressaltar que o
professor também tem papel relevante ao informar a Equipe Pedagógica
sobre a ausência do estudante.
De posse dessa informação, a Equipe Pedagógica e Diretiva, após observar
que um estudante está tendo faltas significativas durante a semana, entra
em contato via telefone com os pais/responsáveis a fim de investigar o
motivo das faltas.
Diante do trabalho realizado, percebemos que houve diminuição das faltas,
mesmo assim, ao término do trimestre, constatamos pelo RCO o número
exato das faltas de todos os estudantes, que nos deixou muito preocupados,
já que tivemos, até o término do primeiro trimestre, em torno de 65 dias
letivos e alguns dos nossos estudantes chegam a ter 80 faltas. Tal fato
evidencia a necessidade de continuarmos com as ações até então
desenvolvidas, a avaliação das mesmas e, sendo necessário, a formulação
de novas ações.

RESULTADOS: Os resultados obtidos com essa ação são nítidos na
Instituição Escolar, pois percebemos que o estudante sente-se valorizado ao
descobrir que escola, família e a sociedade, representada aqui pelo
Conselho Tutelar, estão procurando entender suas necessidades, frustações
e expectativas, agindo de forma eficaz na/sobre a realidade desses sujeitos.
Os bons resultados obtidos demonstram que é possível reverter o quadro
atual e manter o estudante no ambiente escolar, incentivando o
fortalecimento das ações que já vem sendo desenvolvidas e instigando a
comunidade escolar na proposição de outras.
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TEMA: ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO:

EDUCAÇÃO SISTÊMICA

INTRODUÇÃO

O Colégio Estadual Barão do Rio Branco se localiza na zona urbana, atendendo
a aproximadamente mil alunos, com a oferta do ensino Fundamental regular e, em
processo de implantação gradativa, a Educação em Tempo Integral, Turno Único.
Também o Ensino Médio Profissional Integrado na área de Meio Ambiente e a
Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental e Médio), com 454 estudantes.
A instituição apresenta como meta a promoção de educação de qualidade que
favoreça a permanência e o sucesso escolar dos alunos. O Colégio Estadual Barão
do Rio Branco vem buscando possibilidades para o atendimento de seus objetivos
educacionais, também no tocante ao combate do abandono e evasão escolar, com
preocupação na promoção da permanência dos alunos na escola, resguardando o

direito à educação para todos.
Entre

os encaminhamentos traçados pela Instituição escolar, elegeu-se a

abordagem da

Educação Sistêmica

como

possibilidade de solução da

problemática em pauta, que tem como base uma nova postura da escola e dos
professores frente aos alunos e à

aprendizagem, pautada nos princípios

constelações familiares, com o objetivo de promover o equilíbrio das

das
leis

sistêmicas, a hierarquia, o pertencimento e a troca (dar e receber), com vistas a
favorecer a inclusão, o retorno e a permanência do aluno na vida escolar.
JUSTIFICATIVA:
A presente ação justifica-se pela preocupação da escola pela permanência dos
alunos no processo de formação escolar, com continuidade e terminalização,
assegurando educação para todos sem exceção.
A escola tem trabalhado para a prevenção de episódios de abandono/ou
evasão, assim como a minimização dos índices expostos, com a expectativa de
chegar à taxa zero de abandono, de modo que o número de matriculados seja o
mesmo que o de concluintes.
Leva-se em conta que a escola atualmente se encontra em um contexto um
tanto quanto complexo, por se tratar de uma instituição social, que tem refletidas em
seu interior todas as dinâmicas que marcam nossa sociedade. O impacto da
tecnologia, das questões econômicas, das questões sociais – desigualdade,
desemprego, sofrimento humano, todos os tipos de violência, entre outras questões
– resultam no fato de que a escola se torna o ambiente dessas expressões vividas
por todos os que dela fazem parte, o que leva a acreditar que o trabalho com o
respeito e o equilíbrio nas relações se torna fundamental para o sucesso escolar .
Ao se considerar que o processo de ensino aprendizagem se dá num contexto
que vai muito além dos portões da escola, isto é, ocorre a partir das experiências
trazidas pelos alunos de dentro das próprias vivências familiares, o trabalho com as
Constelações Familiares é uma opção de ferramenta para a abordagem dos
problemas vivenciados nas famílias e trazidas para dentro da escola, o que, em
situações mais críticas, podem promover o afastamento do aluno do ambiente
escolar.

OBJETIVO:
Promover a permanência dos alunos na escola para diminuir a taxa de abandono
e evasão, tendo como pressupostos a Educação Sistêmica, com a prática de seus
princípios, propiciando uma ampliação do olhar sobre os universos familiar e
escolar.
ENCAMINHAMENTOS
A pedagogia sistêmica é uma abordagem que nos permite ter um olhar amplo
para a escola, em que ajuda a interagir em todas as suas instâncias enquanto
instituição. Nomeadamente, os princípios que sustentam a constelação sistêmica
familiar, ou “ordens do amor”, são: pertencimento, dar e receber (troca) e hierarquia.
Como tem ocorrido em diferentes áreas e instituições, torna-se possível trabalhar os
relacionamentos entre os membros componentes da escola, contribuindo para a
harmonia das relações.
As principais ações foram trabalhar essas leis com os alunos, professores,
equipe, pais e agentes educacionais com a realização de reuniões.

Foto1. Reunião com os professores, funcionários, equipe pedagógica, e direção no auditório do
Colégio 07/07/2017 – Fonte: Colégio E. Barão do Rio Branco - EFMP

O trabalho sistêmico, apesar de simples, atua com questões essenciais da vida,
as quais tocam em dimensões sutis da essência familiar, como a dor, a vida, a
morte, o amor e as separações. Com isso, seus resultados são vastos, complexos e

profundos, com o potencial de organizar o lugar e as relações interpessoais nos
diversos segmentos, abrindo-se a possibilidade para o trabalho com as questões
que levam ao afastamento da escola.
A presente proposta de intervenção no tocante ao abandono e evasão escolar
realizou algumas ações, iniciadas com a identificação e o levantamento

de casos

que necessitavam de encaminhamentos por meio do diálogo com a família.

Foto 2. Reunião com os pais 01/08/2017 Fonte: Colégio E. Barão do Rio Branco - EFMP

Em seguida, usando as leis que pautam a Constelação Familiar Sistêmica, a
hierarquia, o pertencimento e a troca, realizou-se o diagnóstico de situações
pessoais dos estudantes com indicativos de evasão, a saber, as faltas consecutivas
à escola. A seguir, realizou-se o trabalho direto com o(a) estudante, utilizando-se
das leis sistêmicas, a fim de promover o desenvolvimento da consciência, para
permitir a luz sobre as origens dos problemas que resultam na sua evasão da
escola.

Foto 3. Atendimento individual dos alunos – 2018

Fonte: Colégio E. Barão do Rio Branco – EFMP

Os atendimentos individuais foram realizados com autorização da família. No
processo, preconizado pela vertente da constelação familiar, são utilizados bonecos
de madeira para representação dos familiares e das queixas em relação aos seus
sentimentos e comportamentos. São realizados movimentos com palavras de força
a fim de promover o equilíbrio e a leveza na convivência com os problemas que
afetam a frequência dos alunos à escola. Paralelamente a esse trabalho, foram
realizadas orientações aos professores a fim de que recebessem o aluno no retorno
às aulas, valendo-se dos mesmos princípios que pautaram o trabalho da
responsável com os alunos.
A hierarquia como uma das leis sistêmicas tem como princípio a existência de
pessoas que vieram antes de nós e às quais devemos respeito e gratidão por tudo
que nos deram. O pertencimento, uma outra lei da perspectiva sistêmica, está
relacionada ao sentimento de pertença. Conforme essa premissa, todos nós
“pertencemos”. Quando há exclusão em qualquer grupo social, instala-se um
desiquilíbrio nas relações, o que afeta o sucesso nas diferentes áreas da vida. Por
seu turno, a lei da troca refere-se ao equilíbrio do dar e do receber, segundo a qual
deve-se dar e receber na medida certa, sob pena de se acarretar desequilíbrio na
convivência social.
Portanto, trabalhar nessa perspectiva propicia a construção de um novo olhar a

todos os envolvidos na educação escolar, em especial àqueles que consideramos a
razão de ser da escola, os alunos.
Por fim, quando se aplica o princípio da hierarquia e do pertencimento, focalizase a gratidão a todos os atores da vida escolar, dando a cada um o seu lugar dentro
do sistema. Uma das ações foi a fixação de banners adesivos dentro de todas as
salas de aula, com dizeres de agradecimento aos alunos e de reconhecimento de
sua importância dentro da escola.

Foto 4 – Cartaz da sala de aula – 2018 Fonte: Colégio E. Barão do Rio Branco – EFMP

A valorização estendeu-se para a toda a comunidade interna e externa que
contribui com o bom desempenho educativo.

Foto 5 - Painel da Memória Escolar – 2018 Fonte: Colégio E. Barão do Rio Branco - EFMP

RESULTADOS:
O impacto do trabalho que vem sendo realizado há cerca de doze meses, pode
ser visto como uma possibilidade de reversão, das fragilidades da evasão e das
faltas consecutivas. Com a aplicação da abordagem sistêmica, dos 30 alunos
atendidos, que tinham número expressivo de faltas, 20 tiveram redução no número
de faltas, e uma sensível melhora na origem dos problemas identificados como
entraves para a permanência desses alunos na escola. Ainda, foram realizadas
reuniões mensais da Rede de Proteção, contando com o Conselho Tutelar,
representantes do sistema judiciário e da assistência social e a implantação do
SERP (Sistema Educacional de Rede de Proteção) na cidade de Assaí – PR.

COLÉGIO ESTADUAL JERÔNIMO FARIAS MARTINS –
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PARANÁ

TITULO: SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA
NA ESCOLA
INTRODUÇÃO
Nosso colégio encontra-se no município de Santa Cecilia
do Pavão - PR, norte do Estado, estando a poucos
quilômetros da Região Metropolitana de Londrina.
Oferecemos as modalidades de Ensino Fundamental
Séries Finais, e Médio, CELEM-Espanhol, Atividade
Complementar Periódica, Treinamento Esportivo, Sala de
Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos Multifuncional, e
Empreendedorismo.
Atendemos, em média, 300
(trezentos) alunos que são em sua maioria de classe média
baixa e baixa. É a única escola do município, onde
frequentam também muitos alunos da zona rural.
Quando assumimos a gestão 2016-2019 tínhamos um
grande compromisso com a comunidade escolar que nos
colocou à frente deste trabalho e, o que nos apresentava
de forma mais pontual e urgente era a situação de violência
escolar que, por motivos múltiplos, a escola estava
enfrentando. Com o pensamento voltado para a gestão
democrática, acreditando no trabalho coletivo, mas também
em uma liderança que se colocasse de forma instantânea
de efeitos imediatos, visto a gravidade da situação,
iniciamos o nosso trabalho.

Reunimos as várias instâncias colegiadas e elaboramos as
regras de convivência escolar contempladas no Plano de
Ação tendo como base o Regimento Escolar e o PPP,
sendo que uma das primeiras providências foi instituir o uso
do uniforme escolar obrigatório, tendo como principal
objetivo diferenciar nossos alunos de outros indivíduos da
comunidade que naquele momento também estavam tendo
livre acesso às dependências da instituição, causando
intimidações e, possivelmente, distribuindo drogas. Este
documento
foi
apresentado
para
discussão
e
complementação dos pais logo no primeiro mês de aula,
aprovado por unanimidade, registrado em ata, de reunião
realizada. Os portões da escola passaram a ter controle em
todos os períodos e os alunos, com atrasos, começaram a
ter que justificar seus atrasos, o que combateu totalmente
esta prática. Hoje, são raros os casos de alunos que
chegam atrasados.
O segundo passo e o mais difícil foi o enfrentamento das
situações concretas de violência na escola que eram
provocadas por alunos que estavam aqui dentro,
matriculados, mas que não tinham objetivo de estudar, não
permaneciam em sala de aula, não respeitavam ninguém,
nem mesmo seus pais quando chamados. Tivemos
também que enfrentar problemas com alguns pais que,
habituados com regras mais amenas, não compareciam a
reuniões e não estavam acostumados a participar das
decisões da escola, começaram a questionar as ações da
gestão democrática, inclusive levando denúncias ao NRE,
ao Conselho Tutelar, vindo discutir na escola mesmo. No
entanto, seguros do que estávamos fazendo, amparados
pela legislação vigente, pelas instâncias colegiadas e pela
maioria dos pais, respondemos a todas as denúncias e

discussões, sem nenhum prejuízo administrativo, apesar do
desgaste emocional e naquele momento se fazia
necessário.
JUSTIFICATIVA
Por acreditarmos na educação pública, em nosso trabalho
e por termos o apoio do coletivo, tínhamos a certeza de
que poderíamos enfrentar esse problema que se
apresentava através de desrespeito a colegas de classe,
funcionários, professores, direção com agressões verbais,
físicas,
consumo
de
entorpecentes
dentro
do
estabelecimento e imediações, influências negativas de
adolescentes que ficavam nos arredores da escola
mantendo contato com nossos alunos, assédios e
tentativas de aliciamento, principalmente aos alunos do
Ensino Fundamental que, dada sua faixa etária estão mais
suscetíveis a essas influências, ameaças e intimidações o
que traziam como resultado uma escola insegura, com
alunos, professores e funcionários amedrontados, evasão
escolar, que estavam interferindo diretamente no processo
ensino-aprendizagem. Assim a ação foi prevista em nosso
Plano de Ação.
OBJETIVO
Erradicar a violência escolar, neutralizando as ações
negativas com ações inversas em que todos se sentissem
responsáveis pelo processo.
ENCAMINHAMENTOS
A primeira ação realizada foi chamar todos para suas
responsabilidades, dividir as dificuldades e buscar soluções
coletivas, acionar a Rede de Proteção, Saúde, Conselho
Tutelar, Assistência Social, Casa de apoio ao dependente

químico, lideranças, dentre outros, chamar os órgãos
competentes da justiça para falar com a comunidade
escolar sobre as consequências dos atos infracionais e
quais encaminhamentos seriam dados.
Contando com o apoio constante da Rede de Proteção, da
assistência de vários equipamentos, apesar de todos os
empecilhos enfrentados, fomos superando um a um, passo
a passo, todos os obstáculos advindos: contato com
organismos competentes, encaminhamentos de alunos e
direcionamentos conforme necessidades deles.
RESULTADOS
Devido ao trabalho coletivo e ao grande enfrentamento
que fizemos, tivemos sucesso. Dos meados de 2017 até o
fim deste 1º semestre de 2018, não se registrou nenhum
caso de agressão física ou verbal, na instituição. Temos
uma escola tranquila com pequenas ocorrências
indisciplinares, mas voltada ao ensino aprendizagem. Tudo
isso nos custou grande trabalho, grande desgaste
emocional, porém reconhecido pela comunidade escolar,
inclusive com elogios constantes.

WALNEI APARECIDO GONÇALVES
DIRETOR
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NRE:

CURITIBA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

COLÉGIO ESTADUAL TATUQUARA

MUNICÍPIO:

CURITIBA

DIRETOR (A):
E-MAIL DA ESCOLA:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA
ENEIDA BARBOSA DEQUI
cetatuquara@gmail.com

AUTOR (ES):

Direção, equipe pedagógica e secretaria

TEMA: Abandono e evasão escolar
TÍTULO: Você é muito importante para nós!
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Tatuquara oferta à comunidade o
Ensino Fundamental e Médio. Está situado à Estrada Delegado Bruno de
Almeida, 3339, no bairro Tatuquara, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, é mantido pelo Governo do Estado do Paraná. Tem capacidade
para 900 alunos, tendo atualmente 854 alunos, distribuídos em 11 turmas no
período da manhã, 11 turmas no período da tarde e 7 turmas no período da
noite; conta ainda com um quadro de professores específicos para cada
disciplina, ela se encontra numa região onde o deslocamento do aluno até o
colégio chega de no mínimo 1 km de distância, assim sendo de difícil acesso
a eles. No ano passado mais de 600 famílias vieram morar próximo a escola.
Quanto à estrutura física, o colégio possui espaço para salas de equipes
administrativas, laboratórios de informática está num espaço improvisado, o
laboratório de ciências está dentro de um contêiner adquirido pela APMF.
Temos um espaço muito escasso, por ser um prédio locado.

A atual estrutura física é alugada, sediada no Campo do Santana, esta
não dá conta dos ambientes mínimos necessários, seu espaço é dividido em
doze salas, das quais onze salas de aula, que tem em média 30 m² (trinta
metros quadrados) .
Nossa biblioteca foi construída de madeira com verbas próprias da
APMF.
Para as aulas de Educação Física, o colégio conta com uma quadra
que era chão batido descoberta e hoje com a ajuda da comunidade escolar,
foi adquirido grama sintética para o uso dos alunos.
Possui uma cozinha, porém não possui espaço coberto para refeitório
e atividades externas.

JUSTIFICATIVA: Notamos, desde o primeiro ano de gestão, no decorrer do
ano de 2013, que muitos alunos se evadiam da escola por motivos de
trabalho, desinteresse e pela distância do colégio. Então montamos algumas
ações para atrair nosso aluno de volta e com essas ações tivemos, a partir
de 2014, uma redução bastante significativa de desistentes na escola,
passando a ser o desafio atual a manutenção dos baixos percentuais de
evasão.
OBJETIVO: Mostrar os estudantes a importância dos estudos e do colégio
para que pudessem se sentir parte desse processo.
ENCAMINHAMENTOS: Prazer em estudar! Organizamos ações como:
Visitas na casa do aluno;
Entrevista no inicio do ano com pais e alunos novos, mostrando os projetos e
ações que a escola desenvolve;
•

Projetos de leitura ( uma vez por semana durante uma aula, os alunos
param para leitura, desde alunos, como funcionários, professores e
equipe pedagógica)

•

Aluno destaque ( alunos com todas as notas acima de 7,0 obtém uma

medalha de honra ao mérito pelo objetivo alcançado e os pais
entregam a medalha ao seu filho);
•

Você faz parte disso tudo ( os alunos cuidam da escola como se fosse
seu ambiente familiar, assim cuidando do patrimônio da escola);

•

Pai presente, aluno mais presente( a participação efetiva dos pais em
reuniões, entregas de boletins, eventos da escola);

•

BEACAMP ( projeto do prof. Pedro de Português, iniciado no colégio
Beatriz faria Ansay, e hoje sendo realizado em nosso colégio, os
alunos para participar, tem que ser um aluno exemplar, sendo
referência a todos da escola. Esses alunos saem por um final de
semana diferente do ambiente escolar, ouvindo palestras e tendo
atividades físicas);

•

Respeito é bom e todo mundo gosta! ( os alunos de nossa escola tem
momento cívico toda semana, além de organização e respeito com
todos que adentram a sua sala de aula)

RESULTADOS:
Resultados alcançados: com isso reduzimos o abandono e a evasão escolar
em nossa escola e notamos que principalmente no período noturno, temos
um índice alto de presença dos estudantes. E notamos que as ações estão
dando certo. No início de cada ano, mesmo sendo um colégio localizado num
prédio locado temos pais dormindo na frente da escola para conseguir uma
vaga ao seu filho.
Aqui fizemos uma estatística com os dados de 2013 a 2017 sobre a evasão.

Desistentes

EF

EM

2013

6,17%

15,15%

2014

0,94%

0%

2015

0,44%

3,83%

2016

0,21%

6,72%

2017

0,44%

6,56%
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NRE:

DOIS VIZINHOS

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

COL. EST. PADRE JOSE DE ANCHIETA

MUNICÍPIO:

SÃO JORGE D’OESTE

DIRETOR (A):

SANDRO CESAR CHIARELLO

E-MAIL DA ESCOLA:

sjdjoseanchieta@seed.pr.gov.br

AUTOR (ES):

SANDRO CESAR CHIARELLO E JANETE
KROHN

TEMA: ABANDONO ESCOLAR
TÍTULO: FREQUÊNCIA ESCOLAR
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Padre José de Anchieta – Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional (CEPJA – EFMNP) atende alunos
nos turnos: manhã, tarde, intermediário, noite e Integral na Casa Familiar Rural
(CFR) são 961 matrículas distribuídas no Ensino Fundamental Anos Finais,
Ensino Médio Regular e Profissionalizante (Formação de Docentes e na CFR
Técnico em Agroecologia). Em 2007 foi implantado o curso CELEM – Centro
de Ensino de Língua Estrangeira Moderna - ESPANHOL e em 2014 CELEM –
INGLÊS. Temos Sala de Recursos Multifuncional, Salas de Apoio de
Português e Matemática; Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo,
Empreendedorismo e em parceria com o CRAS Projeto de Dança.
Os Indicadores da Qualidade na Educação procuram analisar vários aspectos:
o ambiente educativo, a prática pedagógica, avaliação, ensino e aprendizagem

da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação e condições de
trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar, acesso e
permanência dos alunos para que tais índices sejam lançados. O CEPJA –
EFMNP utiliza os mecanismos externos de aproveitamento escolar, como:
Saep, Enem e Prova Brasil (Ideb) para desenvolvimento de ações e praticas
que buscam melhorar e incentivar o ensino e aprendizagem e a permanência
dos alunos na escola.

JUSTIFICATIVA:
Em relação às taxas de abandono/evasão e relação idade/ano os dados
são originários do Sistema SERE da Rede Estadual de Ensino do Paraná.
Esses números são analisados constantemente pela equipe pedagógica,
direção e professores para que haja o máximo de aproveitamento escolar e
que seus resultados sejam utilizados para novas implementações na tentativa
de superar as deficiências no interior da escola.
Vários são os motivos que levam ao abandono/evasão escolar pelos
alunos o que muitas vezes está além do alcance da equipe escolar e já que
são fatores sociais e culturais e dependem de outros órgãos para que funcione
adequadamente.
Com base nos indicadores externos e registros do SERE, são
apresentados os índices de aproveitamento escolar/abandono/evasão e
relação idade/ano em relação ao ano de 2017. Os índices de evasão escolar
na instituição variam de acordo com a série, especialmente com o turno. É
importante salientar que o período noturno apresenta os maiores números de
desistentes e evadidos.
OBJETIVO: Promover a continuidade e permanência dos estudantes no
CEPJA.
ENCAMINHAMENTOS:
 Organização de um arquivo com fichas individuais dos alunos onde a

Equipe Pedagógica registra todos os atendimentos e ocorrências de
cada aluno.
 Confecção dos Cadernos dos lideres. Alunos representantes das turmas
anotam os alunos faltantes em uma ficha do caderno entregue a eles e
semanalmente repassam a Equipe Pedagógica.
 Conversas individualizadas com alunos e pais/responsáveis. Boletins
entregues individualmente.
 Realização de eventos, palestras, gincanas, feiras, afim de incentivar a
permanência na escola.
 PROEMI – Na primeira reunião pedagógica do ano é definido um tema
que será trabalhado a cada trimestre pelas turmas do ensino médio e
finalizado com uma apresentação cultural e artística de cada turma.
 Rede de Proteção – Participação mensal nas reuniões da Rede


SERP – Todos os casos de

infrequência são registrados e

encaminhados ao Conselho Tutelar.
RESULTADOS:
ALUNOS – EVASÃO/ABANDONO – CEPJA
ENSINO/CURSO

2015

2016

2017

FUNDAMENTAL

13

12

05

MÉDIO

31

22

35

FORMAÇÃO DE DOCENTES

01

01

04

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

02

03

01

47

38

45

TOTAL
Observou-se

grande melhora nos índices

de frequência do Ensino

Fundamental a partir das ações elencadas, porém no Ensino Médio a evasão
é elevada principalmente no turno da noite que de acordo com os alunos a
jornada trabalho/escola é exaustiva.
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NRE:

Foz do Iguaçu

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva

MUNICÍPIO:

Foz do Iguaçu

DIRETOR (A):

Maycon Rodrigo da Silva Alves Rodriguez

E-MAIL DA ESCOLA:

fozcostaesilva@seed.pr.gov.br

AUTOR (ES):

Direção, professores, equipe pedagógica,
pais, grêmio estudantil e alunos

TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Cadê meu colega?
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva está situado
em um bairro da periferia de Foz do Iguaçu e atende alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O
Colégio possui atualmente 800 alunos divididos nos três períodos de
funcionamento da instituição. O bairro onde fica o colégio é muito próximo da
ponte da Amizade o que faz com que os alunos comecem muito cedo a
trabalhar no comércio informal e também no contrabando das mercadorias
vindas do Paraguai. A escolha pelo tema sobre abandono e evasão escolar
foi devido a significativa diminuição dos números de alunos desistentes
registrados nos últimos 3 anos.

JUSTIFICATIVA: Considerando o alto índice de alunos que abandonavam a
escola principalmente por desinteresse e por motivos financeiros e também
pela falha do acompanhamento pedagógico e de envolvimento dos pais e da
comunidade, verificou-se que eram necessárias ações mais efetivas no
combate da evasão escolar por parte da escola. Foi necessário o
desenvolvimento de ações onde a direção e a equipe pedagógica pudessem
acompanhar os casos existentes no colégio e assim utilizar da melhor
metodologia para trazer o aluno de volta à escola. Como se sabe, muitos são
os fatores que fazem com que o aluno deixe de frequentar a escola e por
isso foi é preciso o envolvimento de toda a comunidade escolar para que seja
possível diminuir os números de alunos desistentes.
OBJETIVO: Diminuir a evasão escolar.
ENCAMINHAMENTOS: Foi preciso identificar quem eram os alunos faltosos
(que tinham mais chances de se tornarem desistentes), realizando
acompanhamento semanal através do registro de frequência e do caderno do
líder. Assim que são identificados, são realizadas tentativas de contatos
telefônicos; não havendo sucesso no telefonema, são verificados na sala de
aula quem conhece, sabe onde mora, e solicitamos ao colega que leve um
bilhete ao aluno e aos responsáveis pedindo que compareçam ao colégio.
Caso não seja possível, acionamos o Conselho Escolar que vai à casa do
aluno para averiguar. Tendo sucesso no retorno desse aluno por qualquer
um dos contatos, fazemos o monitoramento e o estímulo visando a sua
permanência no colégio. Também desenvolvemos o projeto Escola de Pais,
no qual repassamos orientações sobre a importância de manter os filhos na
escola, entre outros assuntos relacionados a escola.
RESULTADOS: Depois de implementadas as metodologias desenvolvidas,
verificou-se a diminuição de abandono escolar em 89% no período diurno e
52% no período noturno além de ter um notável aumento do envolvimento da
comunidade e também uma melhora no índice de aprovação do colégio.
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NRE:
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO
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DIRETOR (A):

DOTILDE GESSER MATTEI CARLETTO

E-MAIL DA ESCOLA:
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AUTOR (ES):

EQUIPE PEDAGÓGICA CEAB

TEMA: EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO: AÇÕES DE COMBATE À EVASÃO ESCOLAR
INTRODUÇÃO:
Observando os casos de evasão escolar percebeu-se que:
•

A dinâmica escolar (número de aulas semanais nas turmas)
dificultava o trabalho de verificação dos alunos que estavam faltando
frequentemente às aulas;

•

Que o aluno geralmente começa faltar alternadamente para depois se
evadir definitivamente;

•

Muitas vezes ao chegar à equipe pedagógica a evasão do aluno já
fazia muito tempo que ele não estava mais frequentando as aulas e

por isso trazê-lo de volta era muito difícil;
•

Que agir enquanto o aluno ainda não havia evadido totalmente tinha
maior chance de evitar o abandono escolar;

•

Parceira com o CRAS do município para realização de visitas
domiciliares, com reuniões frequentes entre as equipes e/ou emissão
de relatório social para agilizar os atendimentos;

JUSTIFICATIVA:
•

A equipe pedagógica realiza frequentemente chamada nas salas de
aula. É uma ação rápida que proporciona identificar os alunos que
estão faltando alternadamente ou que pararam de estudar. Inclusive
os próprios alunos comentam sobre possíveis desistentes e os
motivos (na sala ou na equipe pedagógica depois).

•

Uma vez identificados, os alunos são chamados para serem
orientados e, se houver a necessidade, suas famílias são chamadas
para conversar. Esta ação simples tem evitado o abandono escolar.

•

A frequência da chamada realizada pela equipe pedagógica depende
da turma. Geralmente uma vez por mês, mas tem turmas que é
semanal e, em casos extremos, até diário por certo período de tempo
(Primeiras séries);

•

Debate coletivo nas reuniões pedagógicas sobre a frequência escolar
dos alunos, possíveis causas de evasão a serem combatidas,
solicitação de encaminhamento do nome do aluno evadido para a
tomada de atitudes de acordo com o PCAE (Programa de Combate ao
Abandono Escolar).

•

Reuniões com a equipe do CRAS do município, buscando parceiras
no atendimento do aluno infrequente;

OBJETIVO:

- Combater a evasão escolar;
-

Conhecer

a

clientela:

através

entrevista

com

pais,

diagnóstico

aprendizagem, reunião frequente com os pais e professores, entre outros
(Alunos dos 6º anos);
ENCAMINHAMENTOS:
- A escola realiza um acompanhamento com os alunos de sexto ano, no qual
desenvolvemos ações práticas de orientar os pais no acompanhamento do
processo de ensino e aprendizagem dos filhos, professores no planejamento
coletivo das ações, numa dinâmica de melhorar a transição para esta
série/ano. relatar os sextos anos.....
- Os casos em que a evasão escolar se efetiva a equipe pedagógica age com
maior rapidez nos encaminhamentos. Desta forma, a família é chamada
possibilitando que o retorno aconteça rapidamente e que o aluno tenha ainda
condições de aprovação no final do ano letivo, pois verificamos que o retorno
do aluno que já se encontra reprovado por faltas ou notas é muito mais difícil
do que daquele que ainda tem condições de aproveitamento do ano letivo.
Se, ainda assim o aluno não retornar encaminha-se à Rede de Proteção, em
primeira instância ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, a
qual tem sido muito parceira na atuação rápida e eficaz, assim como, no
envolvimento da Rede de Proteção (inclusive com reuniões com a promotoria
da comarca).
Persistindo

a

evasão,

a

escola

recebe

o

comunicado

e

faz

o

encaminhamento ao Conselho Tutelar que, se necessário, encaminha ao
Ministério Público.
RESULTADOS:
No Ensino Fundamental, até o momento, tivemos casos de alunos
encaminhados à Rede de Proteção, sendo que obtivemos sucesso no
retorno de alguns e outros ainda estamos aguardando os encaminhamentos

e orientações dos órgãos parceiros.
No Ensino Médio diurno, até o momento, apenas dois alunos foram
encaminhados à Rede de proteção, sendo que um já retornou e o segundo
encaminhamento foi realizado no início de julho e estamos esperando o
retorno.
Os resultados estão sendo extremamente positivos.
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TÍTULO: Abandono e Evasão Escolar: ações efetivas para a garantia do
direito à educação

INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Rancho Alegre - Ensino Fundamental e Médio, está
situado no município de Rancho Alegre D'Oeste onde há uma população
estimada em, aproximadamente, 2.816 habitantes. A economia da cidade é
voltada, basicamente, para a agricultura, tendo como principais produtos
àqueles obtidos de lavouras temporárias, como: soja, trigo e milho, além de
criação de bovinos e aves.
O colégio oferta as etapas do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino
Médio, organizadas nos turnos matutino e vespertino. Em 2018, estão

regularmente matriculados 130 alunos nas 06 turmas do Ensino Fundamental
e 69 alunos nas 03 turmas do Ensino Médio. Também oferta a Sala de
Recursos Multifuncionais com cronograma específico e Aulas Especializadas
de Treinamento Esportivo no período matutino.
Analisando a realidade da comunidade escolar do Colégio Estadual Rancho
Alegre, diagnosticou-se alguns desafios, dentre eles o alto índice de
Abandono e a Evasão Escolar, sobretudo, no Ensino Médio. Os dados
disponíveis no Portal Dia a Dia apontam uma taxa de abandono de 9,7% no
ano de 2016 para a etapa do Ensino Médio.
Diante desse contexto, a escola, para melhor avaliar a realidade e buscar
alternativas para minimizar a problemática em evidência, mobilizou como
parceiras a comunidade escolar e a Rede de Proteção.

JUSTIFICATIVA:
O Abandono e a Evasão Escolar são desafios que afligem muitas instituições
de ensino em todo país e como consequência desse fator é possível
identificar muitos alunos privados do acesso ao conhecimento científico
sistematizado. Nesse sentido, enquanto instituição pública de ensino, tornase imprescindível elaborar estratégias para que sejam garantidos os direitos
dos estudantes, conforme preconiza a Constituição Federal no artigo 227:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Desta forma, os problemas mais comuns enfrentados pelo município de
Rancho Alegre D’Oeste, os quais também interferem no resguardo do direito
à educação, são os de ordem socioeconômica, que incluem a migração de
muitas famílias da comunidade, na época da entre safra, para outros estados
do país, em busca de trabalho nas colheitas de café e maçã em fazendas,
muitas vezes, distantes das escolas. Nesse contexto, muitos alunos
transferidos retornam após 4 meses, sem que tenham estudado.
Também há famílias de alunos, cujos pais viajam dezenas de quilômetros

para
trabalharem em empresas da região, em atividades comerciais nas cidades
vizinhas e na prestação de serviços de faxina em casas particulares, ficando
quase que o dia todo fora de casa, deixando seus filhos em creches e com
familiares próximos. Em casos mais extremos, alguns alunos adolescentes
acabam ficando o dia todo sozinhos, o que incide, por vezes, em índices de
abandono durante o decorrer do ano letivo.
Diante deste panorama, cabe à escola problematizar e buscar alternativas
que
atendam e respeitem as experiências, vivências, conhecimentos e valores
trazidos pelos alunos provenientes destes diversos contextos, pois, é mister
lidar com a diversidade presente em suas imediações voltando-se, não aos
interesses de grupos dominantes, mas priorizando sempre a formação de
sujeitos críticos com potencialidade para ações transformadoras, garantindo,
a partir de procedimentos concretos, a permanência destes na instituição de
ensino.
É comum também alunos abandonarem os estudos, mesmo possuindo bom
rendimento escolar, devido a alguns fatores como a gravidez precoce e a
desestrutura familiar, entre outros.
Diante da problematização apontada, sentimos a necessidade de direcionar
práticas pedagógicas em prol da conscientização e resgate dos nossos
adolescentes e jovens da comunidade escolar de Rancho Alegre D’Oeste, a
fim de permanecer na instituição de ensino com sucesso na sua vida escolar
e social.

OBJETIVO:
Efetivar ações que prezem pela garantia do acesso e permanência dos
estudantes na instituição de ensino, estabelecendo parcerias com as
famílias/responsáveis e a Rede de Proteção.
ENCAMINHAMENTOS:
Esta ação de intervenção na escola busca alternativas de superação dos
problemas diagnosticados como o abandono e a evasão escolar que
influenciam no processo de ensino causando defasagem de aprendizagem,
implicando diretamente na perda de um direito constitucional: o acesso à

educação.
Com a preocupação diante desse diagnóstico, fez-se necessário o
acompanhamento diário e individual do controle de falta dos alunos que estão
regularmente matriculados no colégio. Nesse sentido, também objetivamos a
busca dos alunos que, por motivos específicos, evadiram ou abandonaram os
estudos no período 2017/2018.
As ações desenvolvidas pela escola em busca da permanência dos alunos
nos seus estudos são práticas efetivas que requerem dedicação e
persistência com os alunos e os familiares dos mesmos.
A garantia do acesso e da permanência torna-se um direito imprescindível
para a formação integral do sujeito e por ser responsabilidade do Estado e da
família ou dos responsáveis por esses alunos, busca-se o compromisso e
corresponsabilidade dos mesmos para que esse direito seja assegurado e,
sobretudo, para que seja possível fortalecer uma cultura em que a função da
escola seja percebida como essencial para a formação e emancipação
humana. Assim, dentre as diversas ações que prezam por fortalecer esse
regime de colaboração, podemos citar as constantes ligações telefônicas,
visitas

domiciliares,

convite

formal

para

reunião

e

outras

práticas

desenvolvidas no estabelecimento de ensino.
Por vezes, nas primeiras tentativas quando não são encontrados os
responsáveis nas suas residências, o trabalho é repetido a fim de localizar os
mesmos. Após o contato inicial, procura-se o diálogo para que, juntamente
com o aluno e o responsável, sejam traçadas as condições que favoreçam a
volta e a permanência desses alunos na escola. Essas ações são realizadas
em primeiro momento pela direção da escola em parceria com os professores
e equipe pedagógica e, no segundo momento, são realizadas reuniões
mensais com os equipamentos da Rede de Proteção do município de Rancho
Alegre D’Oeste.
Elencamos aqui algumas práticas desenvolvidas pela equipe gestora do
Colégio Estadual Rancho Alegre para a motivação, sucesso e permanência
dos educandos na escola:
- Elaboração de Plano de Estudo para alunos que realizam migração
temporária;
- Acompanhamento diário da frequência dos alunos por meio do Livro de
Registro de Classe Online (LRCO);
- Visita domiciliar, quantas vezes forem necessárias, aos alunos com baixa

frequência e em caso de abandono;
- Parceria com a Rede de Proteção do município de Rancho Alegre D’Oeste;
- Acompanhamento sobre as questões sociais que afetam o processo de
ensino e aprendizagem, a fim de encontrar solução juntamente com a Rede
de Proteção;
- Estabelecimento de um bom relacionamento da escola com a comunidade
interna e externa;
- Parceria com a prefeitura e autoridades do município, sendo que o
funcionamento da escola acontece em dualidade administrativa;
- Incentivo aos alunos para participar em contraturno dos projetos
desenvolvidos pela prefeitura do município: fanfarra, karatê, capoeira,
treinamentos esportivos, etc;
- Participação efetiva da comunidade nos eventos da escola como Festa
Junina e no desenvolvimento dos projetos dos educadores como: atividades
extraclasse, Feira de Ciências, Dia da Consciência Negra, entre outros.

RESULTADOS:
Observou-se que as práticas de combate ao abandono e evasão escolar
promovidas no Colégio Estadual Rancho Alegre pela equipe gestora,
professores, pais de alunos e Rede de Proteção estão obtendo sucesso, em
especial nas turmas de Ensino Médio, em que ocorreu uma maior
concentração das ações, uma vez que observou-se que nesta etapa escolar
encontravam-se a maioria dos casos de adolescentes e jovens em situação
de risco e vulnerabilidade.
Assim, as ações voltadas para a motivação em participar do processo
educacional e compreender a importância do conhecimento para a prática da
cidadania e convívio social vem possibilitando o alcance do sucesso da
aprendizagem desses alunos. É importante ressaltar que, de acordo com os
índices educacionais expressos abaixo, ocorreu uma diminuição no índice de
abando e evasão escolar especificamente no Ensino Médio, sendo que
devemos ainda replanejar algumas ações para alcançar maior êxito com as
turmas do Ensino Fundamental. E, essa necessidade nos faz perceber que o
trabalho aqui proposto deve ser contínuo, planejado e de acordo com a
reflexão dos resultados obtidos deverá haver a previsão de novos
direcionamentos. Com relação ao ano letivo de 2018, apenas dois alunos
abandonaram a escola por fatores extraescolares e os casos estão sendo

acompanhados pela Rede de Proteção, buscando esgotar todas as
alternativas possíveis para o retorno.
Por fim, cabe refletir que a finalidade essencial de evidenciar o importante
papel desempenhado pela escola no enfrentamento ao abandono e a evasão
escolar, torna-se o cumprimento de um dos deveres do Estado: a garantia do
direito inalienável que crianças e adolescentes possuem em relação à
educação de qualidade.

Disponível: http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/rendimentoRendimento.jsf?windowId=63c

Disponível em: http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/rendimentoTaxa.jsf?windowId=ea2
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TÍTULO: AÇÕES SIGNIFICATIVAS NO COMBATE AO ABANDONO E
EVASÃO ESCOLAR
INTRODUÇÃO:
O Col. Est. Teotônio Vilela – E.F.M., está situado na cidade de Campina do
Simão – PR, região centro Oeste do estado. É o único colégio da rede
estadual de ensino no município, portanto, recebe todo demanda gerada para
as séries finais do Ensino Fundamental, bem como para o Ensino Médio.
Diante deste contexto, todos os problemas gerados em relação ao abandono
e evasão escolar e consequente distorção série/idade reincidem sobre a
mesma instituição de ensino.
Para dar encaminhamento à resolução desta problemática, após análise e
estudo da realidade da comunidade escolar, a equipe diretiva passou a
desenvolver algumas ações planejadas e organizadas, quais envolvem outras
instâncias também responsáveis pelos alunos de menor, na busca melhores
resultados no que cabe às questões de abandono e evasão escolar.

Desta forma, o trabalho exposto a seguir descreve algumas ações realizadas
no Col. Est. Teotônio – EFM, no combate ao abandono e evasão escolar, no
decorrer dos últimos 7 anos, intensificando-se no ano de 2018, com a
utilização do SERP (Sistema Educacional da Rede de Proteção).

JUSTIFICATIVA:
Ao observar os índices de abandono e consequente evasão escolar de anos
anteriores, percebeu-se que estas situações também geram agravantes aos
índices de distorção série/idade, o que a longo prazo torna-se um ciclo
vicioso, o qual agrava as ações pedagógicas do colégio, bem como, seus
índices nas avaliações externas.
Percebendo as ações e necessidades externas que incidem sobre o espaço
escolar, acabando por interferir na permanência do aluno, buscamos
desenvolver algumas ações internas e externas quais nos possibilitassem
maiores chances de sucesso no retorno de alunos(a) em situação de
abandono e evasão escolar. Desta forma tornando harmoniosa e possível a
relação entre escola, Conselho Tutelar e toda Rede de Proteção.
Fortalecendo as instâncias instituídas, com ações efetivas de sucesso.
OBJETIVO:
- Zerar ou diminuir significativamente os índices da taxa de abandono e
evasão escolar.
ENCAMINHAMENTOS:
•

Controle diário de faltas através de instrumento próprio de controle de
evasão;

•

Preenchimento da ficha de controle de frequência por monitores de
turmas, professores e equipe pedagógica;

•

Verificação da reincidência de faltas consecutivas ou alternadas;

•

Posteriormente, é realizado o trabalho de busca do aluno ausente ou
da justificativa da ausência;

•

Realização dos passos da busca ativa 1, tentativas de contato com
aluno(a) ou familiares, sendo feita através ligação, cartas, redes
sociais, convocação, visitação e outros.

•

Não obtendo sucesso na busca ativa 1, inicia-se o processo de busca
ativa 2, qual envolve outras instâncias, como Conselho Tutelar e Rede
de Proteção para o retorno do aluno(a).

RESULTADOS:
- Diminuição das taxas de abandono e evasão escolar;
- No ano de 2018 até o mês de Julho, foram realizadas aberturas de 135
casos de abandono e evasão no SERP, como taxa de 100% de retorno.
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TEMA: ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO: EVASÃO ESCOLAR: AÇÕES E DESAFIOS
INTRODUÇÃO:
Esta instituição de Ensino está situada no município de Jaboti, que faz parte do Norte
Pioneiro do Estado do Paraná, com aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes.
O colégio atende alunos dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º anos) e Médio Regular.
Esses alunos residem tanto na zona urbana como na zona rural, sendo que os
últimos dependem do transporte escolar. A maioria das famílias é composta por pais
que tiram o seu sustendo de atividades agrícolas, pequenos proprietários, meeiros e
arrendatários.
Temos 670 alunos matriculados, sendo 85% nos turnos da manhã e da tarde e 15%
no noturno. Os alunos do período noturno, em sua maioria, trabalham em atividades
relacionadas com a agricultura, principalmente no cultivo de morango.
Em relação à evasão, temos casos diferentes:
- No período diurno, temos os alunos faltosos que exigem monitoramento contínuo da
Equipe Pedagógica e Diretiva, para que não desistam ou reprovem por frequência.

- No período noturno, temos desistências devido ao trabalho, principalmente no
período entre maio e setembro, que é a época de maior produção do morango.
- Agravante é o aumento dos casos de evasão, abandono e reprovação escolar,
identificados por problemas de uso de drogas, gravidez na adolescência e
desestrutura familiar.
E as ações tomadas são:
1º) os professores, antes das 5 (cinco) faltas consecutivas ou 7 (sete) faltas
alternadas, comunicam a Equipe Pedagógica ou Diretiva, através de ficha própria,
para que sejam tomadas as devidas providências. Na maioria dos casos o
responsável pelo aluno é procurado e notificado do problema.
2º) caso o fato persista, é realizado o registro no SERP – Sistema Educacional da
Rede de Proteção e encaminhado ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis
no âmbito de suas atribuições;
3º) não obtendo êxito no retorno do estudante, o caso é encaminhado à Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente, onde cada órgão/ setor/ programa/ serviço,
debate e elabora um plano de atendimento, definindo as estratégias a serem
doravante utilizadas para obtenção do resultado desejado, através de reuniões
mensais;
4º) por fim, diante da não resolução do problema, o colégio encaminha uma ficha de
notificação e acompanhamento de caso de evasão escolar para a Promotoria Pública
da Comarca de Tomazina, que agiliza o retorno desse aluno para a escola.
JUSTIFICATIVA:
O considerado alto índice de evasão escolar observado no colégio sempre foi foco de
trabalho e combate por parte da comunidade escolar.
Ações de monitoramento, acompanhamento, estudo de casos, motivação, entre
outras, fazem parte do dia a dia do colégio, elencando as consequências do não
prosseguimento dos estudos pelos alunos que evadem.
São sérios os impactos que se manifestam na qualidade de vida destes alunos, o que
torna fundamental buscar meios de diminuir a evasão e a repetência, para que os
mesmos permaneçam na escola e concluam seus estudos.
OBJETIVOS:
- Conscientizar os alunos da importância dos estudos em sua vida;
- Melhorar cada vez mais a qualidade do ensino e da aprendizagem;
- Diminuir o índice de evasão e repetência;
- Oportunizar a permanência de todos os alunos na escola (principalmente os alunos

que abandonam os estudos e/ou tem alguma dificuldade de aprendizagem);
- Despertar nos professores e nos alunos um ideal motivacional, plantando a ideia de
que sucesso escolar não é só avanço, e sim aprovação com aprendizado.
ENCAMINHAMENTOS:
- Levantamento do número de alunos e do local de residência;
- Acompanhamento pedagógico permanente;
- Visitas domiciliares;
- Reorganização do planejamento de ensino e Plano de Trabalho Docente;
- Utilização de metodologias de ensino que atendam às expectativas de
aprendizagem dos alunos, tomando como embasamento teórico o conhecimento
específico e prévio de cada um.
- Programas e Projetos de combate às Drogas e Gravidez na Adolescência.
- Os professores, antes das 5 (cinco) faltas consecutivas ou 7 (sete) faltas alternadas,
comunicam a Equipe Pedagógica ou Diretiva, através de ficha própria, para que
sejam tomadas as devidas providências. Na maioria dos casos o responsável pelo
aluno é procurado e notificado do problema.
- Registro do aluno no sistema SERP – Sistema Educacional da Rede de Proteção e
encaminhamento ao Conselho Tutelar para providências cabíveis no âmbito de suas
atribuições;
- Não obtendo êxito no retorno do estudante, o caso é encaminhado à Rede de
Proteção à criança e ao Adolescente, onde cada órgão/setor/programa/serviço,
debate e elabora um plano de atendimento, definindo as estratégias a serem
doravante utilizadas para a obtenção do resultado desejado, através de reuniões
mensais;
- Por fim, diante da não resolução do problema, o colégio encaminha uma ficha de
notificação e acompanhamento de caso de evasão escolar para a Promotoria Pública
da Comarca de Tomazina, que agiliza o retorno desse aluno para a escola.
RESULTADOS:
No Ensino Fundamental obtivemos um avanço significativo, nos últimos anos, no
que se refere ao índice de reprovação e evasão:
Ano

2015

2016

2017

Índice de Reprovação e Evasão

15%

5%

3%

Já o Ensino Médio é o nosso maior desafio, pois ainda estamos na marca dos 28%
de reprovados ou evadidos em 2017. Vale ressaltar que praticamente os mesmos

alunos evadidos em 2015, também reforçam o índice de 2016 e 2017.
As ações efetivas e que resolvem os maiores problemas do Ensino Fundamental não
têm a mesma eficácia no Ensino Médio, pois os alunos são maiores de idade, com
problemas mais específicos da sua faixa etária e necessitam de outros incentivos
para retornarem à escola.

Jaboti, 26 de julho de 2018.
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TEMA: ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO: ESCOLA É FUTURO
INTRODUÇÃO:
Considerando que estudar e aprender são direitos e deveres do
aluno, sua frequência é obrigatória. O ideal de frequência escolar é de 100%,
como deve ser a frequência dos pais e dos professores ao trabalho. No
entanto, a evasão e a repetência ainda são os grandes desafios enfrentados
pela educação na atualidade embora estejam presentes na história da
educação escolar brasileira há décadas, tornando-se problemas crônicos que
demandam respostas e ações capazes de combatê-los.
No caso específico da evasão, culpar o estudante pelo abandono é,
sempre, o caminho mais fácil, mas o desafio de diminuir os índices de
evasão exige mais que o repensar sobre as práticas cotidianas da escola. O

combate à evasão escolar é também um eficaz instrumento de prevenção e
combate à violência e à imensa desigualdade social, beneficiando assim toda
a sociedade.
No Colégio Estadual Dr. Afonso Alves de Camargo, a realidade não é
diferente do resto do país: os índices de evasão e reprovação são altos e, na
maioria das vezes, a escola está sozinha para superar tão grandes desafios.
Há muita dificuldade para que as redes de proteção e as parcerias com o
Conselho Tutelar e Ministério Público realmente funcionem, pois cada
instituição segue políticas diferentes. Acredita-se que, neste sentido, há
necessidade urgente de unificação das políticas e ações entre estes
diferentes órgãos. Quando a escola não consegue mais entrar em contato
com o aluno faltoso e seus responsáveis, é acionado o Conselho Tutelar que,
muitas vezes devolve o problema para a escola sem solução, dificultando o
trabalho de resgate.
Desse modo a equipe escolar precisa desenvolver estratégias para
além do resgate de alunos faltosos, de modo que o problema seja evitado,
propondo soluções para a evasão escolar que envolvam todas as ações,
construindo um projeto de educação mais amplo na escola.

JUSTIFICATIVA:
Entre as dificuldades encontradas por este estabelecimento de ensino
que geram os problemas de evasão escolar estão:
- Altos índices de reprovação que desmotivam os alunos repetentes a
seguirem os estudos.
- Falta de dados sobre as necessidades e perspectivas dos estudantes
acerca da escola e da visão dos pais/responsáveis sobre o trabalho da
escola.
- Gravidez e/ou uniões precoces.
- Dificuldade de atendimento individualizado por parte do professor,

especialmente no ensino fundamental.
- Condições socioeconômicas que levam o aluno do ensino médio a optar
pelo trabalho em detrimento de sua formação.
- Desvalorização da formação escolar por parte de muitas famílias.
- Inexistência de rede de atendimento que proporcione a crianças e
adolescentes atividades voltadas ao esporte, lazer, preparação ao trabalho,
contato com a natureza, isto é, formas de competição sadias e educativas
que, acima de tudo, elevem a autoestima dos educandos.
- Parcerias entre o Poder Público e Sociedade Civil que não se concretizam
de forma a solucionar o(s) problema(s) de forma eficaz.

OBJETIVOS:
Objetivo Geral:
Propor metas modestas para o ano letivo de 2016, de modo que
possam ser cumpridas, e aumentá-las progressivamente nos próximos anos.
Desse modo, propõe-se para o ano letivo de 2016, melhorar os índices de
aprovação para 80%.
Objetivos específicos:
- Atingir índice de aprovação de 80% nos ensinos Fundamental e Médio;
- Diminuir os índices de reprovação para abaixo de 20% no Ensino
Fundamental e abaixo de 15% no Ensino Médio;
- Diminuir os índices de aprovação por Conselho de Classe para abaixo de
20% para o Ensino Fundamental e abaixo de 15% no ensino Médio;
- Diminuir os índices de Abandono/evasão escolar para abaixo de 10% no
ensino Médio e zerar para o Ensino Fundamental;
- Promover a permanência de crianças e adolescentes na escola;
- Conscientizar as famílias, os adolescentes e as crianças quanto à

importância da educação formal;
- Aumentar a assiduidade dos alunos às aulas e aos demais eventos
escolares;
- Elevar o interesse pelos estudos e pela progressão para as séries
subsequentes;
- Fazer com que o acompanhamento da assiduidade dos alunos sirva de
subsídio para diagnosticar possíveis casos de abandono e evasão escolar e
agir sobre eles visando sua reversão;

ENCAMINHAMENTOS:
Para uma possível reversão do quadro crítico marcado pelos altos
índices de aprovação por conselho, reprovação e também o abandono
escolar e a evasão observados até o ano de 2015, a partir do ano letivo de
2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- controle direto da frequência dos estudantes pela equipe pedagógica;
- busca ativa dos estudantes faltosos por meio de contato direto com os
responsáveis e o próprio aluno via telefone, convocações e outros, a fim de
identificar motivos/causas das faltas, analisar situação de aprendizagem/
notas, propor atividades de recuperação de estudos do período de faltas;
- ação junto ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude, caso
nenhuma das providências anteriormente tomadas pela escola resulte
positiva, para acionar judicialmente os pais e/ou responsáveis pelo aluno;
- Plano individual de recuperação de estudos do período de abandono,
quando do retorno do estudante;
- aulas de reforço em contra turno (condicionadas à disponibilidade dos
professores em hora atividade);
- discussões permanentes com/entre os docentes a fim de definir
metodologias e recursos mais adequados ao desenvolvimento do conteúdo
visando aproximar estes da realidade dos estudantes;

- contato frequente com os responsáveis para maior interação família-escola
sobre a vida escolar dos alunos por meio de reuniões e convocação dos pais
com registros em ata sempre que houver dificuldades de aprendizagem,
notas baixas nas avaliações, falta de tarefas e casos de transgressão do
Regimento Escolar;
- Promoção de eventos como Festival de talentos, Feiras das Ciências,
Simulados de Enem, Vestibular, Pac, Pss e Prova Brasil da escola, sendo
incorporados ao PPP da escola e previstos no calendário escolar;
- Realização da Gincana Cultural em comemoração ao aniversário do
Colégio – 75 anos, com apoio do Grêmio Estudantil (maio 2016);
- Implementação e utilização dos dados do sistema de avaliação institucional
interno da escola para respaldar a reformulação das ações conforme os
diagnósticos obtidos junto à comunidade escolar.

RESULTADOS:
É preciso considerar que a evasão escolar não é um problema
isolado, mas resultado de uma série de fatores que causam desinteresse,
desânimo e insucesso escolar.
Não é possível combater a evasão escolar com ações pontuais, mas
com um projeto de escola para a permanência, o sucesso e a aprendizagem
escolar efetivos. Certamente precisamos ser realistas e modestos quanto
às metas, mas constantes nas ações que possibilitam melhorar a escola
como um todo e consequentemente e progressivamente melhorar os índices
dos resultados educacionais.
Assim, com o desenvolvimento constante das ações propostas,
inclusive incorporando-as ao PPP da escola de modo que se tornem
permanentes e naturalmente parte do processo educativo, apresentamos a
seguir gráficos com os resultados dessas ações nos anos de 2016 e 2017,
comparativamente aos anos de 2014 e 2015:

Fonte: SERE

Fonte: SERE

Fonte: SERE

Fonte: SERE

Fonte: SERE

Fonte: SERE
Os números comprovam o que se percebe no dia a dia da escola,
sendo que os objetivos numéricos propostos foram atingidos.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: “Pé na Estrada BV”
INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual do Campo de Boa Vista da Santa Cruz –
Ensino Fundamental e Médio está localizado em Rosário do Ivaí e pertence
ao Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã. Atualmente, atende a cerca de
130 alunos distribuídos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio, além das salas de Recursos Multifuncionais. O mesmo
funciona em dualidade administrativa com a Escola Municipal do Campo
Interventor Manoel Ribas.
Há três anos, preocupados com os altos índices de evasão escolar e
distorção idade série, a equipe pedagógica, juntamente com a direção,
iniciou um trabalho de resgate desses alunos. Através de visitas domiciliares,
a escola passou a ter mais proximidade com as famílias, com isso, passou a

conhecer a realidade de cada estudante. Com o passar do tempo, fomos
percebendo que o trabalho começou a surtir efeito, com os alunos retornando
para a escola e com os índices de abandono e evasão melhorando a cada
dia. Assim, esse trabalho foi intitulado de “Pé na Estrada BV”, o qual foi
inserido no Projeto Político Pedagógico da Escola para ser trabalhado de
forma contínua.
JUSTIFICATIVA: Na realidade da instituição de ensino público, o problema
do abandono e da evasão escolar preocupa os educadores e responsáveis
pelas políticas públicas. Dados do Ministério da Educação (MEC) comprovam
que tanto o Ensino Fundamental quanto o Médio atingem um alto índice de
evasão. A maioria dos estudantes ainda retorna no ano seguinte,
promovendo assim outro índice, o da distorção idade série.
Há muitos motivos que levam o estudante a deixar de
estudar como, a necessidade de trabalhar para ajudar a família, a falta de
interesse pela instituição de ensino, dificuldades na aprendizagem que
podem acontecer no percurso escolar, deficiências no transporte escolar,
falta de incentivo dos pais, ausências frequentes, desinteresse por atividades
culturais e sociais, a necessidade do trabalho do estudante na casa e no
campo, para ajudar os avós idosos e pais doentes com tarefas domiciliares,
gravidez na adolescência, entre outros.
Diante do que foi exposto, percebemos que muitos casos de
evasão da nossa escola estavam relacionados com alguns daqueles fatores
e vimos a necessidade de realizar ações para resolver e/ou minimizar o
problema. Assim, surgiu a ideia de fazer visitas nas casas dos alunos a fim
de conhecer sua realidade. A cada família visitada, deparávamo-nos com
uma realidade, na maioria das vezes, percebíamos que os alunos já
poderiam ser considerados vitoriosos, pelo fato de conseguirem frequentar a
escola.
Conhecendo a realidade dos estudantes, passamos a fazer
um trabalho direcionado às suas dificuldades específicas. Se sua ausência
fosse por problemas no transporte escolar, entrávamos em contato com a

Prefeitura para resolver a situação o quanto antes. Caso o aluno
abandonasse a escola por defasagem de conteúdos, buscávamos esse
discente e inseríamos nos projetos de recuperação de estudos. Se o
abandono fosse decorrente de problemas sociais, acionávamos as redes de
proteção visando resolver a situação.

OBJETIVO: Com este projeto a instituição de ensino visa: possibilitar para o
estudante e seus familiares a igualdade social e a dignidade humana,
recuperando sua autoestima, dando atenção aos problemas individuais, tanto
na instituição de ensino quanto na própria família para maior envolvimento do
estudante nos afazeres pedagógicos; realizar avaliações psicológicas e
pedagógicas, investigando as defasagens de conteúdos e possíveis
transtornos nos estudantes com baixa autoestima; fazer um levantamento de
quais alunos se encontra em situação de vulnerabilidade social.
ENCAMINHAMENTOS: A direção, docentes, agentes I II e a equipe
pedagógica buscam visitar todos os alunos da instituição, dando prioridade
aos citados pelas fichas de controle interno de faltas injustificadas. Iniciando
o trabalho de busca ativa com estudantes infrequentes. Pois através das
informações formais notificamos as famílias, solicitando a presença das
mesmas na instituição de ensino para a justificativa destas faltas.
Com o não comparecimento da família, a instituição de
ensino faz a visita para ter o conhecimento da causa da ausência dos
estudantes e conhecer sua realidade. Com as causas identificadas, a
instituição de ensino toma as iniciativas formais e legais como encaminhar
para rede proteção, ou ações pedagógicas e sociais, como ajudar as famílias
dos estudantes a resolverem os problemas que estão causando sua
ausência na instituição de ensino para o retorno às atividades escolares.
Nas ações sociais realizadas pela instituição de ensino,
buscamos parceria quando necessário para aquisições de equipamentos,
que auxiliem o estudante e sua família nas atividades de seu cotidiano,
voltadas à realidade da vida no campo. Estas ações solucionam problemas
que causam as faltas dos estudantes.

A escola ainda promove palestras e rodas de conversas com
estudantes e familiares sobre temas relevantes que também podem levar ao
abandono escolar, como: bullying, gravidez na adolescência, drogas,
mercado de trabalho, entre outros.

RESULTADOS: Podemos dizer que desde que implantamos este projeto na
nossa escola obtivemos muitos resultados satisfatórios, dentre eles:
A taxa de abandono do Ensino Fundamental que em 2015 era de 3,3% foi
reduzida a zero em 2017.
A taxa de distorção idade série do Ensino Fundamental que em 2011 era de
24,1% reduziu para 16,6% em 2017.
No ano de 2013 nosso IDEB foi um dos mais baixos do NRE com a nota 3,6,
já para 2017 analisando os resultados da Prova Brasil, juntamente com a
taxa de aprovação, ficaremos com uma nota na casa dos 4,9 a 5,0.
Fazendo um comparativo dos resultados do SAEP de 2013 com o de 2018,
melhoramos nosso rendimento em torno dos 24,5% na proficiência.
Os resultados apresentam melhorias no processo ensino-aprendizagem.
Somos conscientes que estamos muito aquém do desejável para uma
educação de qualidade, mas ficamos felizes quando olhamos para trás e
vemos o quanto essa ação está sendo eficaz.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Abandono e Evasão Escolar
INTRODUÇÃO: Plano de Ação de Combate a Evasão Escolar aonde o Público
envolvido foram Estudantes, Professores, Funcionários, Equipe Pedagógica,
Direção e Instâncias Colegiadas. E a execução de 2015 a 2018.
JUSTIFICATIVA: Os índices de Abandono Escolar no Período Noturno atingiram
26, 93% no início deste Plano de Ação em 2015. Motivo que justificou o presente
projeto para fazer recuar o abandono escolar e obter o sucesso escolar dos alunos.

OBJETIVO: Pretende-se fazer recuar a evasão escolar e melhorar a
participação dos alunos e o sucesso escolar, tornando a aprendizagem

significativa e contextualizada.
ENCAMINHAMENTOS:
•

Construção Coletiva do Plano de Ação (Agenda);

•

Direção e Equipe realiza visitas constantes em salas de aula;

•

Contato com a Família: via telefone, notificações via correio, entrega
de comunicados, visita domiciliar;

•

No período Noturno como são em sua maioria alunos trabalhadores,
foi ofertado um cardápio de alimentação escolar diferenciado, sempre
com refeições e acompanhamentos com frutas e bolachas;

•

Orientação para o uso do livro didático por meio de acompanhamento
da Equipe Pedagógica;

•

Ações Pedagógicas com os docentes para aulas no laboratório de
informática, preparando os alunos para o Enem através do site: Hora
do Enem;

•

Acompanhamento Pedagógico aos docentes para realização de aulas
diferenciadas, utilizando recursos digitais e materiais disponibilizados
no portal Dia a dia Educação;

•

Auxílio aos docentes em atividades dirigidas na sala de mídia como
filmes e vídeos motivacionais;

•

Utilização dos Laboratórios de Ciências para aulas

práticas,

complementando o trabalho realizado com o livro didático e as aulas
diferenciadas;
•

Antes do conselho de classe escolar é realizado o pré –conselho,
possibilitando oportunidades e orientações para os alunos que estão
com dificuldades de notas e faltas;

•

Durante o Conselho de Classe é realizado um estudo minucioso de
cada caso, dando ênfase ao ensino e aprendizagem,

em seguida

ocorre a realização do Pós- conselho e os alunos são orientados

individualmente

sobre

as

dificuldades

e

os

possíveis

encaminhamentos;
•

Ao término do Trimestre na entrega dos boletins os alunos recebem
certificados, medalhas e mimos (Caixa de bombom, etc...);

•

Planejamento de Ações Pedagógicas e Atividades Extra-Classe como:
GINCANA

CULTURAL;

JOGOS

ESPORTIVOS

E

SHOW

DE

TALENTOS;
•

Atividade da Equipe Multidisciplinar com evento Dia da Consciência
Negra;

•

Atividade Cultural em que os docentes levaram os alunos do Período
Noturno até o cinema para assistir filmes.

RESULTADOS:
•

Maior participação e integração dos alunos no processo educativo;

•

Enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem por meio das
aulas diferenciadas e utilização de diferentes recursos e materiais
pedagógicos;

•

Maior participação das famílias no ambiente escolar;

•

Motivação dos alunos para participação no ENEM, vestibulares e
atividades culturais;

•

Motivação dos professores para a continuidade das ações, a partir da
divulgação dos trabalhos realizados;

•

Aulas dinâmicas e utilização constante dos laboratórios;

•

Melhoria

na

relação

professor-aluno,

resgatando

os

vínculos

escolares;
•

Melhor organização do ambiente escolar, envolvendo toda a
comunidade escolar nas diferentes programações;

•

Preocupação com as adaptações curriculares para os alunos com

dificuldades de aprendizagem;
•

Elaboração de estratégias para orientação constante aos alunos e
responsáveis;

•

Ações de pós conselho de classe junto aos professores e equipe
pedagógica;

•
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TEMA: Evasão Escolar
TÍTULO: “Projeto Atrativo: Presença Conquistada”
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo atualmente atende as
modalidades de Ensino Fundamental e Médio com 412 alunos
matriculados.
A ação significativa desenvolvida para que não haja evasão escolar,
se dá em parcerias com Instituto Bourbon de Responsabilidade
Social, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Cambará e
Comunidade Escolar faz com que , a colaboração dessas empresas
citadas colabore com o colégio a entrelaçar projetos educacionais e
ações pedagógicas diferenciadas para que inspiremos nossos
estudantes a não somente ao conhecimento científico, como também
o desenvolvimento humano.

JUSTIFICATIVA:
Devido à realidade socioeconômica dos nossos alunos serem baixas e
atrelada aos vários tipos de violência, como físicas, verbais e
emocionais, constatamos que deveríamos ter uma ação pedagógica
diferenciada para que o cenário de aprendizagem e vida de nossos
alunos fosse algo efetivo e permanente no âmbito escolar.
OBJETIVO:
O objetivo do Projeto é desenvolver uma ação para promover o acesso
e a permanência dos alunos dentro do Colégio Angelina Ricci Vezozzo
com os seguintes objetivos:


Garantia e permanência de Crianças, Adolescentes e Jovens no
Contexto Escolar;



Conscientizar educadores, famílias, adolescentes e jovens
quanto a importância da educação;



Promover a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas
responsabilidades e de seus direitos;



Acompanhar a assiduidade dos alunos;



Auxiliar o retorno dos evadidos.

ENCAMINHAMENTOS:
As medidas e encaminhamentos para desenvolver tal ação, se dão
através de parcerias com: Comunidade Escolar, Instituto Bourbon de
Responsabilidade Social, Governo do Estado e Prefeitura Municipal ,
através de oficinas que são oferecidas em períodos de contra turnos e
aos finais de semana, como: Cinema na Escola, Horta na Escola,
Esporte & lazer, Clube de Leitura, Dança, Música, Khan Academy
(atendimento de aprendizagem matemáticos através de jogos),
cursinho pré vestibular, artes marciais. Além do trabalho com projetos
do Programa Agrinho de forma interdisciplinar, Concurso de
Soletração, Concurso de Redação, atividades dirigidas no intervalo,
palestras para os pais e alunos.
Porém, para chegarmos a um índice de evasão escolar mínimo em
nosso espaço, também foram inseridos atendimentos para o melhor
desenvolvimento humano, como psicológico, fonoaudiólogo,
assistente social, não somente aos alunos, mas também aos pais e
responsáveis.
O trabalho disciplinar também faz a diferença, conscientizando alunos
e familiares da importância dos uniformes, respeito a professores,
colegas, funcionários e toda a comunidade escolar, como forma de
torná-los mais responsáveis pela própria escola e por seu crescimento

como cidadão.

RESULTADOS:
Os resultados dessa ação significativa são notáveis, observando que
antes do projeto fluir o colégio iniciou com 63 alunos matriculados e
terminou com 49 alunos no ano de 2011, considerando que a população
não procurava a escola devido o bairro ser considerado de risco para os
alunos e comunidade.No entanto, hoje temos 412 alunos matriculados,
onde temos um índice mínimo de evasão escolar, sendo a procura de
matrículas assídua e a motivação e o interesse de aprender despertada e
estendida para toda população. Portanto, os resultados alcançados se
devem ao trabalho em conjunto com parceiros, comunidade escolar e
família.
No entanto, hoje temos 412 alunos matriculados, onde temos um índice
mínimo de evasão escolar, sendo a procura de matrículas assídua e a
motivação e o interesse de aprender despertada e estendida para toda
população. Portanto, os resultados alcançados se devem ao trabalho em
conjunto com parceiros, comunidade escolar e família.

RESULTADOS:
Os resultados dessa ação significativa são notáveis, observando que
antes do projeto fluir o colégio iniciou com 63 alunos matriculados e
terminou com 49 alunos no ano de 2011, considerando que a população
não procurava a escola devido o bairro ser considerado de risco para os
alunos e comunidade.No entanto, hoje temos 412 alunos matriculados,
onde temos um índice mínimo de evasão escolar, sendo a procura de
matrículas assídua e a motivação e o interesse de aprender despertada e
estendida para toda população. Portanto, os resultados alcançados se
devem ao trabalho em conjunto com parceiros, comunidade escolar e
família.
No entanto, hoje temos 412 alunos matriculados, onde temos um índice
mínimo de evasão escolar, sendo a procura de matrículas assídua e a
motivação e o interesse de aprender despertada e estendida para toda
população. Portanto, os resultados alcançados se devem ao trabalho em
conjunto com parceiros, comunidade escolar e família.
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DIRETOR (A): Sirlei de F.Oiveira Moro
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AUTOR: Sirlei de F.Oiveira Moro
TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Busca pela excelência da Educação: Foco na aprendizagem,
permanência e sucesso escolar.

INTRODUÇÃO
O Colégio Estadual Laranjeiras do Sul - Ensino Fundamental e Médio tem
raízes históricas, sendo considerada a Primeira Escola Pública do município de
Laranjeiras do Sul fundada no ano de 1916. Em 2016 comemorou-se o seu
centenário, um marco na história da educação do município de Laranjeiras do Sul.
Sendo assim, é reconhecido pela comunidade por seu trabalho
desenvolvido na área da educação com persistência e entusiasmo, buscando
novas alternativas para atender aos interesses da comunidade escolar,
compreendendo que a qualidade da escola depende da participação ativa de todos
os envolvidos no processo educativo, enriquecendo assim, o trabalho coletivo.
O Colégio conta com 13 salas de aulas atendendo alunos do Ensino
Fundamental e Médio e alunos inclusos com necessidades especiais.
A

demanda

é

composta

por

adolescentes

e

jovens,

somando

aproximadamente um total de 611 alunos, a maioria oriunda da área urbana.
O nível socioeconômico e cultural dos alunos, utilizando a classificação do
IBGE, é classe B, C e D e o mercado de trabalho dos pais diversifica entre
profissionais liberais, agricultores, comerciantes e assalariados.
Como instituição que integra o Sistema de Ensino a escola apresenta
desafios que são comuns às demais escolas especialmente com relação à
aprendizagem dos alunos e a preocupação com o acesso, permanência e sucesso

escolar.
Considerando os índices dos resultados do fluxo escolar, percebe-se que o
Colégio está atingindo seu objetivo que é zerar o abandono, a evasão escolar e
buscar garantir a permanência do aluno com sucesso.
Diante disso, a escola continua a focar na busca da excelência da educação,
pois entende que estruturar critérios para atingir o sucesso escolar perpassa todo
desafio que possa surgir.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto detalha algumas ações, metas e atividades programadas
e desenvolvidas no Colégio Estadual Laranjeiras do Sul- EFM nos últimos anos a
fim de melhorar os índices do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, e consequentemente a busca para eliminar os índices de abandono e
evasão escolar.
O desafio de promover a excelência na educação impõe práticas de gestão
que conduza e gerencie mudanças necessárias no contexto escolar, no que se
refere o enfrentamento dos desafios encontrados quando se observa o resultado do
rendimento escolar.
Visando a superação de tais desafios, todo início de ano letivo, na Semana
Pedagógica, analisa-se os resultados do fluxo escolar do ano anterior. Momento
esse que a comunidade avalia, aprova e conserva ações executadas com êxito e/
ou estabelece metas de curto, médio e longo prazo para a superação da realidade,
levando em consideração o resultado do IDEB, em todos seus aspectos.
Ressaltam-se alguns pontos relevantes que caracterizam a comunidade
escolar, e que podem ser considerados positivos na proposição da superação dos
desafios presentes hoje.
 Educadores que conhecem a missão da escola, além de capacitados
tecnicamente e comprometidos socialmente, têm clareza do principal
objetivo da escola, e sua prática educativa esta sempre focada na busca de
uma educação de qualidade;
 As posturas pedagógicas dos educadores transmitem confiança aos pais,
favorecendo assim, uma parceria, onde a escola procura desenvolver um
bom

trabalho,

em

contrapartida

espera

e

cobra

das

famílias

a

responsabilidade de acompanhar a vida escolar dos filhos;
 Presença

habitual

dos

colegiados

que

estão

sempre

presentes

acompanhando a rotina da escola;
 Alunos que se sentem valorizados sentem orgulho da escola onde estudam;
 Acolhida aos alunos no momento da sua matrícula, a partir desse momento o
estudante passa a ser orientado, cuidado e acompanhado de todas as
formas durante o processo.
 O desenvolvimento de ações pedagógicas, como Semana da Literatura;
Festa Cultural, aberta a comunidade e executada com muito cuidado,
zelando pela
organização e apresentação, valorizando assim a participação dos estudantes.
Sendo comuns as aspirações da comunidade escolar e da escola, então à
necessidade de organizar a escola como um espaço vivo,onde a cidadania possa
ser exercida e o aluno passa a ser sujeito da prática social contribuindo para a sua
transformação e da sociedade, zelando por uma educação bem sucedida, voltada
para a aprendizagem de todos os alunos, primando sempre pela permanência do
aluno com sucesso no contexto escolar.
.
OBJETIVO
 Primar pela permanência do aluno na escola com sucesso.
ENCAMINHAMENTOS
O desafio de melhorar o IDEB, ou seja, promover a melhoria da qualidade da
Educação é importante, mais ainda, é compreender que isso passa pela
necessidade de buscar garantir a permanência do aluno na escola e com sucesso.
Portanto as ações da equipe diretiva para serem essenciais devem visar à
permanência e o acesso ao conhecimento, premissa do colégio, sendo ancorado
pelo desenvolvimento do trabalho educativo e das práticas pedagógicas.
Pontos fortes do Colégio:
Professores e equipe diretiva conhecem a missão da escola, são
capacitados, comprometidos;
Os educadores têm clareza do objetivo da escola, sua prática educativa está
focada na busca de uma educação de qualidade. Dessa forma transmitem uma
confiança aos pais, estabelecendo assim uma parceria, onde a escola procura
desenvolver um bom trabalho, em contrapartida espera e cobra da família a
responsabilidade de acompanhar sempre a vida escolar do filho.

Acolhem, orientam e acompanham durante todo o ano letivo principalmente
os alunos suscetíveis ao fracasso escolar por meio de conversas e orientações que
contribuam com a baixa estima e outros problemas emocionais equivalentes.
Quando não se consegue isso no âmbito escolar busca ajuda de especialistas.
.

Outra forma de acontecer o acompanhamento é por meio das agendas,

verificando

bilhetes

enviados,

bilhetes

assinados,

acompanhamento

dos

pais.Acompanhamento das aulas, atividades e provas, por meio de relatos dos
alunos e/ou de situações que os pais trazem para o colégio e verificação dos
cadernos dos alunos.
Quando se observa que os alunos não vêm obtendo bom rendimento, no
decorrer do trimestre são realizadas ações entre elas: orientação ao aluno,
orientação à família do aluno, envio de bilhetes e comunicados na agenda
escolar informando os pais sobre o aproveitamento escolar do aluno, conversa
com os professores a fim de redimensionar sua prática se necessário ou atender
de forma mais pontual alguns alunos que necessitam.
Outro ponto forte da escola e a sensibilização e conscientização sobre o
compromisso e disciplina nos estudos; atualização das Práticas Pedagógicas;
Projetos de Assistência Estudantil;
Além do acolhimento, orientação e acompanhamento pedagógico aos
alunos, o colégio incentiva e realiza outras práticas pedagógicas que visem à
melhoria da qualidade de educação. Um exemplo disso é o incentivo a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) a qual entrega troféus
e medalhas para escolas do Brasil que apresentam um ótimo resultado, e o Colégio
Estadual de Laranjeiras do Sul nesses últimos anos apresentou resultados
significativos.
Valoriza as atividades culturais, pois essa aproxima a comunidade escolar,
além de tornar o espaço escolar um ambiente vivo e dinâmico;
Acolhida.
O aluno do Colégio Laranjeiras e sua família são acolhidos de forma que se
sintam parte do colégio. Após a efetuação da matrícula o aluno e o responsável
participam do momento de acolhida que objetiva explicar toda organização da
escola, conhecer um pouco da vida do aluno e da família, explicitar o projeto
educativo e estabelecer uma parceria entre escola e família. Em seguida analisa-se
que tipo de acompanhamento o aluno precisará, que projeto pode ser
encaminhado, sala multifuncional, sala de apoio aprendizagem, ou outra forma de

acompanhamento. Nesse momento se necessário o aluno recebe uniforme, agenda
escolar e todo o material escolar necessário.

Cuidado com a evasão, abandono escolar e permanência com êxito;
O colégio busca implementar políticas de inclusão e permanência conforme
o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para a redução da evasão escolar.
Para combater a evasão escolar o Colégio Estadual Laranjeiras, faz parte da Rede
de Proteção Social da Criança e do Adolescente, coloca em prática algumas
estratégias:


Tolerância zero: estudar é dever do aluno, portanto a frequência é

obrigatória.

Os professores são orientados a repassarem a equipe pedagógica

aqueles alunos que apresentam cinco faltas alternadas ou sete consecutivas.


Meta 100%: a frequência do aluno no colégio deve ser de 100%, para isso a

equipe diretiva aciona os órgãos competentes e/ou desloca-se até a residência do
educando, quando necessário, para que este retorne a sala de aula. Geralmente
antes de encaminhar para a rede de proteção a escola vai à casa do aluno para
saber o porquê das faltas. Entende que essa ação leva a um resultado mais efetivo
do que esperar a situação ser resolvida pela rede.
Como a escola tem uma boa relação de “companheirismo”, escuta muito os



alunos, esses buscam ajuda na escola para várias situações, como encaminhá-los ,
acompanhá-los no psicólogo, levá-los no hospital, em posto de saúde, entre outros.
.
Colegiados presentes, acompanhando a rotina da escola;
Os colegiados sempre atentos nas questões pedagógicas e administrativas
da escola, preocupados em desempenhar bem suas funções e dar sua contribuição
para colaborar no processo ensino e aprendizagem.

A escola investe na parceria entre escola, alunos, professores e família.
O Colégio investe na parceria entre escola, alunos, professores e família,
pois estes precisam estar comprometidos com aprendizagem, valorizando o
conhecimento, procurando estar sempre atentos e colaborando nas ações
educativas promovidas pelo colégio.
Diante o exposto o colégio dentro de suas possibilidades, promove palestras
de incentivo aos estudos; palestras que ajudem as famílias na educação de seus
filhos; estabelecendo o diálogo contínuo entre equipe diretiva e comunidade

escolar.
Considerando como essencial a parceira: Família e Escola, as quais são
distintas em sua metodologia, mas complementares na tarefa de educar.
RESULTADOS
O colégio no decorrer dos anos, em obtendo resultados positivos, além das
metas projetadas, superando também os índices municipais, estaduais e nacionais.
Vale ressaltar, que o colégio analisa os resultados obtidos visando às reais
possibilidades de avanço dos índices da própria instituição de ensino. Entretanto o
colégio regularmente estabelece novas metas, sempre fazendo comparações com
ele mesmo, busca a superação dos desafios encontrados no decorrer do processo
e avalia as possíveis causas para um redimensionamento da prática pedagógica,
tendo como objetivo atingir maior número no nível avançado do conhecimento.
Sendo assim, os índices de abandono escolar do colégio não são
preocupantes, apresentando um resultado quase nulo, sendo considerado
excelente em comparação ao estado e município.
Este resultado é fruto do trabalho coletivo de acompanhamento pedagógico
realizado pelos professores, direção e equipe pedagógica.
ACOMPANHAMENTO DO FLUXO ESCOLARDO COLÉGIO

INDICADORES
APROVAÇÃO

2007

2008

RENDIMENTO ESCOLAR
2009
2010
2011

2012

2013

2014

2015

ENSINO
FUND.-ANOS
FINAIS
ENSINO
MÉDIO
REPROVAÇÃO

88,2%

93,3%

87,2%

92,9%

91,5%

84,3%

83,5%

80%

92,7%

-

-

-

97%

91,3%

94,5%

89,8%

84%

95,7%

ENSINO
FUND. ANOS
FINAIS
ENSINO
MÉDIO
ABANDONO

11,6%

6,3%

12,6%

7,1%

8,5%

15,7%

16%

19,7%

7,3%

-

-

-

3%

8,7%

4,9%

10,2%

15,5%

4,3%

ENSINO
FUND. ANOS
FINAIS
ENSINO
MÉDIO

0,2%

0,4%

0,2%

0%

0%

0%

0,5

0,3

0%

-

-

-

0%

0%

0,6%

0%

0,5%

0%

ENSINO/SÉRIE

ENSINO FUND.
9ANOS
ENSINO MÉDIO
REGULAR

REFERÊNCIA

TAXA DE APROVAÇÃO
Taxa de
Aprovação
aprovados
por cons.de
Classe
81,08%
5,00%

RENDIMENTO ESCOLAR-2016
Taxa de
Taxa abandono
reprovação
18,65%

0,27%

88,51%

9,77%

1,72%

3,25%

COLÉGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. Projeto Político Pedagógico.
Laranjeiras do Sul, 2014.
COLÉGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. Regimento Escolar. Laranjeiras do
Sul, 2014.
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TEMA: Evazão e abandono escolar
TÍTULO: ORGANIZAÇÃO, DIÁLOGO E ACOLHIMENTO NO COMBATE AO
ABANDONO ESCOLAR
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Dr. Lamartine Rollo Soares foi fundado em fevereiro de
1979, no município de Loanda para atender a comunidade loandense da Vila
Vitória, bairro que une grande parcela de munícipes, em sua maioria de
classe socioeconômica baixa, trabalhadores rurais que possuem nível
elementar de escolaridade e baixa perspectiva de carreira acadêmica.
Apostando na premissa de que o acesso a cultura elaborada, aos
conhecimentos científicos, tecnológicos e artísticos nas suas formas mais
evoluídas pode instrumentalizar as relações dos sujeitos, que formam esta
comunidade, com o mundo, com a natureza, com os outros e consigo
mesmos, este Colégio, ao longo de sua história, tem investido na organização
de sua oferta em diferentes possibilidades. Ampliou da oferta inicial da

escolaridade primária (hoje anos iniciais do Ensino Fundamental), para o
ginasial (atual anos finais do Ensino Fundamental), chegando ao 2º grau
(Ensino Médio), investindo em Modalidades e Programas diversos que
buscam acolher a comunidade de estudantes ampliando suas oportunidades
de estudos, tais como, EJA, CELEM Ensino Médio por Blocos de disciplinas
semestrais, Programa Mais Educação, participação no PDE Escola, dentre
outros.
Ao vivenciar na atualidade os reflexos das mazelas da sociedade no interior
da escola, assistimos a atos discriminatórios ao Colégio Lamartine sendo
taxado como espaço negativo de vândalos e marginais. Diante disso é que
esta gestão escolar aposta na Organização, diálogo, acolhimento, e resgate
da dignidade desta comunidade como estratégia para a ressignificação de
seu valor social, combatendo a evazão e o abandono escolar .
JUSTIFICATIVA: Ao assumir a direção do Colégio Estadual Lamartine Rollo
Soares em 2015, foi logo percebido que, dentre os desafios a serem
enfrentados, os mais urgentes eram o abandono e a evasão escolar. Os
índices sinalizavam que medidas urgentes deveriam ser tomadas, pois corriase o risco até de fechamento da escola, sendo que esta fica localizada em
um dos mais populosos e de condições culturais e econômicas menos
favorecidas da cidade.
No processo de definição do Plano de Ação para a gestão atentou-se para o
fato de que a evasão e o abandono escolar eram os problemas mais graves a
serem assumidos e encaminhados em nosso colégio. Foi então que em
reunião com todos da escola passou-se a reforçar no Plano de Ação as
estratégias para reconquistar os alunos, tanto do EF como, e principalmente,
do EM para a permanência sinificativa na escola.
Coletivamente a comunidade escolar se comprometeu e engajou-se para o
investimento no diálogo e acolhimento, melhorando as relações no ambiente
escolar com o objetivo de diminuir o índice de abandono e evasão.
OBJETIVO: Diminuir os índices de abandono e evasão escolar

ENCAMINHAMENTOS: Para conseguir fazer com que os alunos voltassem a
frequentar a escola era preciso reestruturar a imagem que a comunidade
tinha da mesma. Havia certo preconceito contra a instituição que era vista
como um lugar sem organização, frequentada por “marginais”, onde não
havia regras e o que se ressaltava era a indisciplina dos alunos. Uma fama
tão ruim, que muitos pais preferiam matricular os filhos em escolas de outros
bairros para evitar que os filhos convivessem com os tão mal afamados
alunos.
Por isso, o trabalho se iniciou com a reorganização do ambiente
escolar, procurando garantir a segurança dos alunos matriculados e que os
mesmos tivessem claro qual a função da escola, seus objetivos e a
redefinição coletiva dos princípios e regras de convívio. No início foi
complicado, pois alguns alunos achavam mesmo que não precisavam
obedecer e, sim, serem obedecidos, mas quando perceberam que todos na
escola estavam engajados a mudar o antigo cenário, começaram a melhorar
o comportamento.
Passou-se a chamar os pais na escola, não para reclamar do
comportamento dos filhos, mas para conversar e apresentar as intenções da
escola para com seus filhos, orientando-os a como poderiam ajudar a atingir
os objetivos de promover a aprendizagem e de formar cidadãos conscientes
de seus direitos e responsabilidades individuais e coletivas.
Nas

primeiras

reuniões

vieram

pouquíssimos

pais,

pareciam

desconfiados e outros chegavam exaltados, pois pensavam que iriam ouvir
apenas reclamações. Ficava cada vez mais nítida a necessidade de
aproximar escola e comunidade e que essa aproximação fosse feita por meio
do acolhimento e do diálogo. Foi então que se passou a pautar a conversa
mais com a soma de esforços de todos para, mesmo em situações sdversas
primar pelo direito de todos os alunos de aprender os conteúdos escolares e
menos em reclamações e culpabilizações dos alunos pelo fracasso escolar.
Somou-se a isto a acolhida com a oferta aos pais, ao término das reuniões,
de um café ou chá acompanhado de algo para comer ou, no inverno, um
caldo de mandioca para aquecer e assim, os pais se sentiram valorizados e

passaram a escutar melhor o que era dito e a se comprometer mais com a
escola. O número de pais, até mesmo nas reuniões para assinatura de
boletins, aumentou consideravelmente.
No turno da manhã, houve também o incentivo do Programa Novo
Mais Educação que acontecia em contra turno e, para que o aluno não
perdesse a vaga, era necessário que ele não acumulasse faltas no período
regular. Isso ajudou muito, pois os pais que precisam trabalhar ficavam mais
tranquilos sabendo que os filhos estavam na escola e não na rua, vulneráveis
ao perigo da drogadição e outros. Infelizmente, a escola não foi mais
contemplada com o Programa.
Os professores passaram a práticas mais eficiente de informar sempre
que o aluno faltava por dois dias consecutivos, fazendo com que já se
entrasse em contato com a família para saber o motivo das faltas. Quando as
faltas não

eram

consecutivas,

mas frequentes,

a

ficha FICA era

imediatamente preenchida e o Conselho Tutelar acionado para verificar o que
estava acontecendo e tentar normalizar a frequência do aluno.
Hoje, passou-se a utilizar o SERP – Sistema Educacional da Rede de
Proteção que, interligado a outras instâncias como o Conselho Tutelar,
informa imediatamente a infrequência do aluno, as medidas tomadas pela
escola e possibilita maior rapidez nas ações para o retorno imediato do aluno
à escola.
A Patrulha Escolar também é uma grande aliada da escola. Vista antes
pelos alunos como um órgão repressor e por isso repelida, hoje, após todo
um trabalho de aproximação por meio do diálogo, a Patrulha é entendida
como um recurso de proteção do direito à educação, do bem estar físico e
material e de orientação quanto aos comportamentos indesejáveis.
No período noturno, a maioria dos alunos são trabalhadores e muitas
vezes queriam que a escola entendesse o seu cansaço e desse um “jeitinho”
nas faltas. Novamente, o diálogo teve papel decisivo para que os alunos
entendessem que a função da escola não é dar “jeitinhos” e sim cumprir com
o seu papel de forma eficiente e eficaz, oferecendo educação de qualidade,
visando a aprendizagem e um futuro melhor para seus alunos. Por isso, de
posse

da

informação

de

que

determinado

aluno

estava

faltando,

imediatamente, o aluno era chamado para uma conversa, quando, entre
outras coisas, era lhe apresentado seu índice de frequência e o perigo de
uma possível reprova, além de conscientizá-lo sobre o prejuízo de se perder
o ano letivo.
Nas sextas-feiras, a escola quase ficava deserta, pois antes eram
feitas atividades extraclasse e os alunos se sentiam livres para faltar. Isso
também foi mudado. Os alunos passaram a ter aulas como nos outros dias
da semana e, para incentivar ainda mais a frequência, a escola passou a
oferecer, observando as normas nutricionais do Programa da Merenda
Escolar, o colégio serve um jantar especial, sempre incrementado com pratos
que não estavam no cardápio do dia a dia como estrogonofe, pernil assado,
frango assado com creme de milho, saladas, ingredientes estes conseguidos
por meio de doações.
Recentemente, foi promovida outra ação para que os alunos se sintam
acolhidos, mais próximos e mais respeitosos para com os professores. Ás
sexta-feiras, no jantar especial organizado pelo Colégio, tanto no recreio da
manhã quanto da noite, os professores se servem e comem junto com os
alunos. No início, os alunos ficaram um pouco ressabiados e evitavam sentar
próximo aos professores, mas com o passar do tempo foram se achegando e
agora todos estão dividindo o mesmo espaço, confraternizando e criando
laços afetivos importantes para que o ensino-aprendizagem transcorra com
mais eficácia e menos atritos, entusiasmando os alunos a continuarem seus
estudos.

RESULTADOS: Os resultados das ações anteriormente descritas estão
relacionados à diminuição dos índices de abandono e evasão escolar e ao
entendimento de que em uma escola deve haver mais organização, diálogo e
acolhimento do que fiscalização e punição.
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COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR: UMA PROPOSTA DE TRABALHO
COLETIVO
INTRODUÇÃO: Ante a problemática do abandono escolar, a
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) apresenta, com base
em suas diretrizes, o Programa de Combate ao Abandono Escolar; e com o
apoio do Ministério Público e da Associação dos Conselhos Tutelares,
atende, também, ao disposto no Termo de Convênio de Cooperação Técnica
celebrado em 21/11/2012.
Sendo assim, e por conta dos casos recorrentes de alunos
infrequentes, houve por parte da direção do Colégio Estadual José de
Anchieta, a necessidade de realizar um trabalho coletivo ( interno)

e

contínuo de controle da frequência e da permanência escolar desses
educandos.
Mas, antes de tudo era preciso orientar a comunidade escolar sobre o
Programa de Combate ao Abandono Escolar e o trabalho intersetorial da
Rede de Proteção, articulado pelo Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) com os grupos intersetoriais (educação, saúde, Conselho
Tutelar e outros)

de proteção da criança e do adolescente, para

posteriormente, iniciar o trabalho interno de combate ao abandono escolar.
A intenção primeira era trazer possibilidades de um trabalho
articulado, para que assim as inúmeras situações de evasão e abandono
escolar fossem solucionadas em tempo hábil, e o aluno não tivesse seu ano
letivo e sua aprendizagem prejudicados.
O atual Colégio Estadual José de Anchieta, Ensinos Fundamental e
Médio tem sua história calcada nos primórdios de Londrina, foi construído no
decorrer do período de 1945 a 1950, localizado na Rua Riachuelo, 89, no
bairro Higienópolis, região central da cidade de Londrina - PR, oferta as
modalidades

de

Ensino

Regular

Fundamental

Anos

Finais

matutino/vespertino, Ensino Médio Regular matutino, Educação de Jovens e
Adultos / Presencial, noturno, CELEM – Espanhol, Sala R Multifuncionais.
Atualmente conta com 877 alunos matriculados e protagonistas de várias
ações desenvolvidas pela escola. É para esse público-alvo que esta proposta
é direcionada.

JUSTIFICATIVA: O espaço educativo há anos busca meios
pedagógicos - internos e externos - que possam ofertar o acesso, a
permanência e o aprendizado aos alunos da educação básica. Nessa tríade,
a permanência, talvez, represente o item mais preocupante no processo de
aprendizagem. Sabemos dos vários motivos que levam os alunos a deixarem
os bancos escolares: as dificuldades de aprendizagem, a distorção idade e
série, a inserção no mercado de trabalho, a falta de interesse. É certo que
para a minimização de muitos desses casos, a presença do poder público é
imprescindível; porém, outras situações podem ser solucionadas a partir de
ações tomadas dentro da escola.
Os inúmeros (e reincidentes) casos de alunos faltosos, no Colégio,
aliado às dificuldades enfrentadas pelos docentes (número de aulas na
turma, tempo, acúmulo de atividades pedagógicas) tornam o trabalho de
resgate desse aluno mais lento, no que se refere à comunicação do aluno
ausente para a equipe pedagógica.
Isso sinalizou para a necessidade da criação de uma Rede de
Proteção Interna, para que somente fossem encaminhados à Rede de
Proteção e ao Conselho Tutelar os casos mais graves. Essa proposta da
Rede Interna veio ao encontro da implantação do Programa de Combate ao
Abandono Escolar e da solicitação dos Professores e Equipe Pedagógica
quanto ao conhecimento do programa e do trabalho realizado pelo CRAS, na
Rede de Proteção da Criança e do Adolescente.
E foi essa realidade que impulsionou a execução de um trabalho
conjunto entre escola, redes de proteção e família para que o abandono
escolar não se torne um empecilho para a continuidade dos estudos desses
alunos. Assim, e em concordância com o Plano de Ação e o PPP do Colégio,
há três anos é desenvolvida, nos turnos e nas modalidades regular
(fundamental e médio) e educação de jovens e adultos, uma proposta de
trabalho coletivo que articula a Rede de Proteção e o Programa de Combate
ao Abandono Escolar.
O trabalho, dentro do Colégio, atende a um público-alvo
oriundo de todas as regiões do município de Londrina, cujos responsáveis
têm renda familiar em torno de três salários mínimos, sendo que muitos

desses alunos moram somente com a mãe e irmãos, vivendo em situação de
vulnerabilidade social. E é para essa população infanto-juvenil que as
intervenções precisam ser aplicadas articulando a educação e o social.
Enfim, há outro olhar para o aluno que apresenta muitas faltas, que
abandonou ou retornou, pois as causas nos direcionam a entender contextos
de vida, de família, de cultura em que este está inserido, nos permitindo até
avaliá-lo de uma forma diferente. Ao aluno que retorna, não basta apenas
acolhê-lo, precisamos ter consciência de todo um trabalho pedagógico que
precisa ser realizado e lutar pela permanência deste em sala de aula, em
condições de bem-estar físico e social.

OBJETIVO: Articular na escola o trabalho da Rede de Proteção a
crianças e adolescentes com o intuito de reduzir o abandono escolar e
instaurar uma ação protetiva, contra os diversos tipos de violência que se
apresentam no âmbito escolar, assim como contribuir para que o trabalho
interno de proteção a crianças e adolescentes seja realizado em tempo hábil,
em condições de bem-estar físico, social e educacional.
ENCAMINHAMENTOS: O abandono escolar é um dos grandes
desafios da educação brasileira; e a escola, dentro das suas possibilidades,
trava lutas diárias, com a família e o aluno, na busca de soluções para o
enfrentamento deste problema. Mas, é inegável que dada a dimensão dos
fatores que envolvem o abandono, a escola não conseguirá resolver a
questão se atuar isoladamente.
Logo, para o desenvolvimento da proposta de combate ao abandono
era necessária uma estruturada metodológica como:
Elaboração de material didático no PDE, um Caderno Pedagógico,
com o objetivo de orientar o trabalho da equipe pedagógica sobre o
Programa de Combate ao Abandono Escolar, proposto pela SEED e o
trabalho intersetorial da Rede de proteção, realizado pelo Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) com os grupos intersetoriais de
proteção da criança e do adolescente. São propostos vídeos como material

complementar ao tema abordado, propondo exemplos de combate à evasão,
assim como as principais causas.
Estudo sobre as leis que amparam o trabalho de proteção a crianças e
adolescentes, direcionando à análise das propostas que estão lançadas no
Projeto Político Pedagógico da escola.

Apresentação da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente:
como surgiu, como é formada e como se articula com outros órgãos para
uma medida preventiva.

Palestras com profissionais do Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) para compreensão de como desenvolver um fluxo de
atendimento intersetorial.

Criação do plano de combate ao abandono escolar, atendendo ao
programa da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, via
trabalho realizado pela Rede de Proteção e pelas ações da própria escola.
Divisão das funções entre direção, equipe pedagógica, agentes
educacionais I e II e equipe técnico-pedagógica.
Acompanhamento

das

faltas

dos

alunos

pelo

RCO,

pelos

comunicados dos docentes e agentes educacionais.
Arquivamento do(s) Formulário(s) (com as providências adotadas pela
Rede de Proteção, Conselho Tutelar e/ou Ministério Público) – equipe
pedagógica.
Avaliação pedagógica destinada a detectar possíveis deficiências de
aprendizagem e/ou perda dos conteúdos ministrados durante ausência do
aluno
Planejamento de atividades em regime de contraturno destinadas a
assegurar o bom aproveitamento escolar do aluno infrequente.
Participação escolar às reuniões mensais da Rede de Proteção.
Acompanhamento constante por meio de fichas individuais dos alunos
compartilhadas entre os setores administrativos, pedagógico e Direção.

Garantia da vaga na matrícula e encaminhamento para o Ministério
Público dos casos não resolvidos.
Alimentação do SERP e encaminhamentos para as reuniões da Rede
de Proteção.
Reuniões constantes da Direção com os Agentes Educacionais,
elaborando estratégias de controle para atrasos, permanência em sala de
aula e comunicação com os pais.
Pré-conselho para debater com os alunos e Professores aulas,
projetos e metodologias. Com o bom trabalho do professor em sala de aula,
busca-se a permanência do aluno.
Elaboração de propostas da Direção com os alunos, professores,
funcionários e órgãos colegiados para eventos e atividades culturais
diferenciadas, oficinas temáticas, jogos esportivos e gincanas culturais, show
de talentos além das demais propostas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores e que constam em nosso Projeto Político Pedagógico.
Caracterização

de

uma

ficha

individual

(

online)

do

aluno

compartilhada entre os diversos setores do colégio, para acompanhamento
das ações realizadas e para informações importantes dos educandos,
auxiliando no trabalho pedagógico global.
RESULTADOS: O trabalho coletivo de combate ao abandono já
alcança resultados significativos quanto ao envolvimento da comunidade
escolar, ou seja, a supervisão de técnicas pedagógicas da Coordenação de
acompanhamento da frequência escolar e a comunicação docente agilizam a
intervenção com o aluno; houve uma melhora na participação da família
quando da convocação escolar; a parceria com Conselho Tutelar, CRAS e
Ministério Público promove encaminhamentos que auxiliam o trabalho
pedagógico quanto a encaminhamentos a assistência social, saúde e outros
atendimentos que fogem da esfera pedagógica.
Diminuição dos casos de alunos infrequentes no fundamental e no
médio, permanecendo apenas casos de alunos maiores de idade que por
motivos de trabalho não conseguem transferir para a Educação de Jovens e
Adultos.

Engajamento dos agentes educacionais I, visto que, são responsáveis
pelo acolhimento desses alunos, pelas anotações de atrasos em planilha,
evitando que permaneçam fora da sala (gazeando aulas). Essas anotações
de atrasos são registradas na ficha individual compartilhada.
Comprometimento

dos

agentes

II,

responsáveis

pelo

compartilhamento das fichas individuais, emissão de relatórios de frequência
do SERE, emissão de relatórios parciais do RCO para acompanhamento
dos pais no meio do trimestre, cadastro de e-mail dos pais para comunicação
da escola. Amparo nos encaminhamentos junto ao Conselho Tutelar e
Ministério Público, por meio das fichas de acompanhamento, que são
fundamentais para a Coordenação de Acompanhamento da Frequência
detalhar as ações que a escola realiza com o aluno ao longo do seu percurso
dentro do nosso estabelecimento .
Atendimento de nossos alunos por profissionais especializados,
presentes na rede de proteção ou encaminhamentos a saúde, o CRAS
(Assistência Social) , o CREAS, os CAPs.
Participação efetiva dos alunos nos eventos da escola desenvolvendo
o protagonismo juvenil e estabelecendo um diálogo com os membros da
comunidade escolar, inclusive destes alunos com a Direção da escola.
Atendimento pela equipe técnico - pedagógica da Coordenação de
Acompanhamento da Frequência escolar, que detecta as situações graves e
encaminha, imediatamente à direção, além de atender a demanda solicitada
pelos alunos de serem ouvidos acerca de seus problemas.
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TEMA: Abandono Escolar
TÍTULO: O Papel da Educação em Tempo Integral em Combate ao
Abandono Escolar.
INTRODUÇÃO:
A Escola Estadual Tiradentes foi fundada em 1963, e hoje atende na
Modalidade de Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental, com
capacidade de aproximadamente 200 alunos (sete turmas).
Hoje temos 180 alunos divididos da seguinte forma: duas turmas de 6º
ano, duas turmas de 7º ano, duas turmas de 8º ano e uma turma de 9º ano,
atendidos com 45 h/a semanais.
Em 2013, com a implantação da Educação em Tempo Integral,
conseguimos reverter um quadro de abandono e evasão escolar com a

organização

do

trabalho

pedagógico,

recuperamos

a

confiança

da

comunidade, assim como um melhor desempenho da escola em avaliações
internas

e

externas,

o

atendimento

individualizado,

repeitando

as

especificidades de cada sujeito, a interdisciplinaridade, bem como a fixação
de um número maior de professores no quadro da escola.
A priorização da sensibilidade e o cuidado com o desenvolvimento global
do aluno, juntamente com a metodologia de projetos, parcerias com as
famílias e entidades foram de primordial relevância para os resultados
alcançados, possibilitando com isso uma educação inovadora e de qualidade
para nossos educandos.
JUSTIFICATIVA:
Considerando a importância da valorização do ensino e da aprendizagem, a
implantação da ETI requereu novas mudanças nos procedimentos
metodológicos e um novo olhar para com nossos alunos, possibilitando seu
protagonismo,

atitudes

e

resultados

positivos

na

aprendizagem

e,

consequentemente, a redução da evasão e abandono escolar.
OBJETIVO:
Desenvolver um ensino diferenciado para uma aprendizagem significativa,
que possibilite o combate ao abandono e evasão escolar.

ENCAMINHAMENTOS:
A partir da implantação da E.T.I em 2013, mudamos o procedimento
metodológico (metodologias de projetos) que segundo o perfil de nossos
alunos, foi a que mais trouxe resultados positivos, porque todos se envolvem
e os professores conseguem através da interdisciplinaridade alcançar
resultados satisfatórios.

O acompanhamento sistemático da equipe pedagógica, junto aos
professores e alunos resultaram em uma melhora significativa no
desempenho dos mesmos assim como a permanência dos alunos na escola
que passaram a nutrir o sentimento de pertencimento e apesar das nove
horas diárias (9 aulas) os educandos passaram a gostar e participar das
atividades propostas.
Os componentes curriculares que fazem parte da grade do ensino integral
articulam-se com as demais disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e
resultando em atividades criativas e exitosas, nos quais temos destaque nos
projetos de Tiro com Arco, Música, Jornal e Rádio Escolar, Teatro e Meio
Ambiente ou seja um envolvimento de todos.
Enfim, pode-se perceber que o melhor desempenho da escola e,
consequentemente, dos(as) estudantes está relacionado a uma articulação
do

trabalho

pedagógico,

atendimento

individualizado,

repeitando

as

especificidades de cada sujeito, a interdisciplinaridade, bem como a possível
fixação de um número maior de professores no quadro da escola. Outro fator
que merece destaque e favoreceu o resultado alcançado ao longo dos anos
foi a oferta de ETI, contribuindo diretamente para a melhoria do ensino e a
proteção de crianças que se encontram mais tempo dentro da escola,
minimizando o contato com situações de risco/vulnerabilidade.
RESULTADOS:
- Aumento do número de alunos matriculados;
- Diminuição da evasão e abandono escolar;
- Resultados significativos nas avaliações externas e internas;
- A escola passou a ser reconhecida pela comunidade como um ambiente
saudável e de aprendizagem;
- Projetos e parcerias conquistados ao longo dos anos possibilitaram a
resultados importantes que legitimam as nossas práticas pedagógicas.

Tamanho máximo do documento: 10 MB.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO:

Organização do Trabalho Pedagógico: Estratégias para diminuir o

Abandono e a Evasão Escolar
INTRODUÇÃO:
O Colégio JK nos seus quarenta anos de história sempre teve a característica
de ofertar diversas modalidades de Ensino, na área de saúde, mecânica,
agropecuária, administração, contabilidade, costura, magistério e Educação
básica, sempre buscando atender às necessidade da comunidade com
cursos que possibilitem a inserção no mercado de trabalho e a formação
acadêmica.
Atualmente, o Colégio JK oferta a Educação Integral em Turno Único (do 6º

ao 9º ano), o Ensino Médio e a Educação profissional com três cursos:
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Edificações. Possui 789 alunos,
sendo que 229 da Educação Integral, 246 do Ensino Médio e 314 do Ensino
Profissional.
O Colégio já passou por vários desafios, entre eles, evasão, abandono,
repetência e os resultados das provas externas não eram satisfatórios. Em
consequência disso, em 2005, o IDEB do colégio era 3,4. A partir daí, foi
realizado um trabalho de superação.
Podemos dizer não desenvolvemos apenas uma ação para superar os
desafios apresentados. A melhoria da qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem ocorreu em virtude de um processo de mudança de postura,
de paradigma, de reorganização em todo trabalho pedagógico, que passou a
fazer parte do dia-a-dia da escola e que é aprimorado a cada ano com o
objetivo de atender com qualidade os alunos e de melhorar os processos
pedagógicos como um todo e, consequentemente, os resultados das
avaliações internas e externas.
As mudanças ocorridas passaram por reuniões de análise e reflexões dos
resultados, levantamentos gráficos, organização do plano de ação,
implantação do pré-conselho preventivo e participativo, avaliação diagnóstica,
avaliações diferenciadas, recuperação paralela, melhoria do relacionamento
professor/aluno,

escola/comunidade,

acolhimento,

disciplina,

acompanhamento constante do desenvolvimento dos alunos, participação
dos alunos, envolvimento das Instâncias Colegiadas nos problemas da
escola, gincanas culturais, mostras científicas, exposições frequentes de
trabalhos, aulas diferenciadas/significativas, Implantação da Escola em
Tempo Integral, da Educação em Tempo Integral em Turno Único, Integração
Cursos Técnicos e Educação básica, implementação dos programas
oferecidos pela SEED e MEC.

JUSTIFICATIVA:
Em 2005 o Colégio encontrava-se com um quadro caótico em relação aos
índices de evasão, abandono e repetência. O índice do IDEB era de 3.4,
portanto, um Colégio considerado com sérios problemas que foi incluído em
um programa da SEED denominado “Superação” que visava oferecer dados
e atender as escolas com maiores dificuldades de acesso e permanência do
aluno no Ensino Público. Em contrapartida, as escolas precisavam assumir o
compromisso de implementar ações que superassem os problemas
apresentados através de um plano de ação que inserisse a comunidade.
Assim, foi construído um plano de ação onde a responsabilidade de cada
participante era de cumprir os objetivos definidos coletivamente para
conquistar o avanço do processo educacional da escola para garantir a
permanência do aluno e promoção efetiva da aprendizagem.
O Plano de Ação passou a ser um instrumento indispensável para a
organização do trabalho pedagógico da escola. Ele é o ponto de referência
que orienta e define a prática escolar visando o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos. A escola assumiu uma nova postura. Não existe
mais um trabalho fragmentado, e sim coletivo, pois passamos a ter
responsabilidade de discutir, refletir, buscar soluções, para as práticas da
escola. Passamos também a ser um espaço acolhedor para buscar
permanência e os avanços na aprendizagem dos alunos.

OBJETIVO:
 Diminuir o índice de abandono e Evasão Escolar por meio da
organização do trabalho pedagógico que busque ações significativas e
intervenções metodológicas que levem aos alunos a sentirem-se
acolhidos e inseridos no processo de ensino e aprendizagem.

ENCAMINHAMENTOS:
Para superação dos problemas enfrentados foi necessário a conscientização
coletiva, onde todos estariam engajados para alcançar os mesmos objetivos.
Esta ação foi justamente organizar todo o trabalho pedagógico através de um
plano de ação. Nesta construção coletiva surgiram as demandas que
nortearam o trabalho e os objetivos a serem alcançados, para garantir um
avanço no processo educacional da escola, no que culmina com a
permanência dos alunos na escola e a melhoria na aprendizagem.
Nesse processo foram encaminhadas várias ações, como acolher melhor
cada aluno, pois os mesmos são oriundos de várias regiões, assim essa ação
pedagógica favoreceu a integração e o pertencimento do aluno à escola,
além de melhorar o relacionamento. O acompanhamento minucioso da
aprendizagem de cada aluno, bem com sua participação nas aulas através da
comunicação

periódica

entre

professores

e

equipe

pedagógica

foi

fundamental para melhorar a aprendizagem e o índice de abandono. Quando
necessário são realizadas as intervenções com a família, Conselho Tutelar e
Rede de proteção e combate ao abandono Escolar. A Implantação do préconselho preventivo participativo para levantamento dos problemas e ações
para resolvê-los antes do final de cada trimestre foi um recurso utilizado que
possibilitou a reflexão sobre as necessidades pedagógicas e a intervenção
em tempo hábil evitando futuros problemas. O Contrato pedagógico da escola
e sala de aula funciona como um canal de comunicação para estabelecer o
que é bom para todos, desde o sistema de avaliação até as normas
disciplinares que consideramos fundamental para o bem estar dos alunos e
seu desenvolvimento integral. Realização da Avaliação diagnóstica com a
função de identificar o nível de apropriação do conhecimento pelo aluno.
Mediante os resultados obtidos estabelecer as intervenções metodológicas
com o objetivo de efetivar a aprendizagem dos conteúdos escolares.
Muitas outras estratégias foram e são desenvolvidas para garantir um melhor
índice de evasão e abandono escolar, como as atividades em contraturno em
parceria com as Universidades e Sesc , Implementação de programas
oferecidos pela SEED e MEC, Gincana Cultural proporcionando o esporte,

lazer, integração dos pais, solidariedade e conhecimentos gerais, Atividades
diferenciadas e aulas práticas com exposições científicas, efetivação da
recuperação paralela, Integração do Ensino Fundamental e Médio com os
Cursos Técnicos, implementação da Escola de Tempo Integral com
Ampliação de Jornada e Implantação da Educação Integral em Turno único
buscando oferecer não só a ampliação do tempo, mas a ampliação do
espaço de aprendizagem, o aprofundamento dos conteúdos, bem como o
desenvolvimento integral dos educandos e a formação humana.
RESULTADOS:
Em 2017 colhemos alguns frutos de todo trabalho desenvolvido nos últimos
anos. Atualmente, os alunos e pais apresentam um envolvimento significativo
com o Colégio. Demonstram um carinho especial, se envolvem nas
atividades oferecidas, ajudam na resolução dos problemas, buscam
constantemente informações sobre os filhos, participam das atividades
propostas no turno e contraturno. Tem um índice elevado de procura por vaga
com o argumento de que o Colégio proporciona um ensino de qualidade e um
lugar seguro para educação dos filhos.
Também obtivemos melhora nos resultados quantitativos, como a melhoria do
índice de evasão e abandono, no Ensino fundamental de 2,58% em 2007
caiu para 0% em 2017 e no Ensino Médio de 7,32% caiu para 1,26%. O IDEB
do Colégio de 3,4 em 2005 foi para 5.2 em 2015, meta para 2019. Em 2015 o
ENEM do Colégio ficou em segundo lugar no Estado do Paraná e em
primeiro lugar no Núcleo Regional de Educação. Em relação à prova Brasil, o
desempenho em Língua Portuguesa no Ensino Fundamental foi de 295,2 e
no Ensino Médio de 294,5, em Matemática no Ensino Fundamental foi de
290.5 e no Ensino Médio de 279,2. O Colégio teve um desempenho acima
do Estado e do NRE, mas temos consciência de que precisamos nos
empenhar mais para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, para
que os alunos não só atinjam o mínimo de conhecimentos, mas o máximo de
conhecimentos propostos para cada ano.
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TEMA: Abandono Escolar
TÍTULO: Abandono Escolar
INTRODUÇÃO: O município de Ivatuba possui cerca de 3100
habitantes conforme o último levantamento do IBGE.
As instituições educativas são:
Rede Municipal: Creche (1), Educação Infantil (1) e Ensino Fundamental
Fase I (1). Rede Estadual: Ensino Fundamental Fase II e Ensino Médio –
Colégio Estadual São Francisco de Assis.
Rede Particular: Colégio Adventista Paranaense (Ensino Fundamental,
Médio e Faculdade) – situado a cerca de 15 km da cidade.
O Município tem como característica em termos de concentração de
pessoas de outras cidades e vários bairros distantes como: Jardim
Refúgio e Colégio Adventista Paranaense a aproximadamente 15 km,

Condomínios Barra I, Barra II, Pontal todos margeando o Rio Ivaí e torno
de 8 km e também a Vila Rural. Vale ressaltar que recebemos um número
significativo de alunos do Município vizinho – Doutor Camargo. Desta
forma, muitos estudantes dependem do transporte escolar. O Colégio São
Francisco de Assis atende o Nível Educação Básica Ensino Fundamental
Fase II e Médio e a Modalidade Educação Especial. Atendemos cerca de
190 estudantes no período matutino e 20 alunos no período noturno.
Uma

vez

caracterizada

a

instituição,

ressaltamos

as

ações

desenvolvidas pela escola para alcançar o baixo índice de abandono
escolar. No ano de 2017 a escola aderiu aos projetos Novo Mais
Educação, AETE (aula especializada de treinamento esportivo), que
mantiveram os estudantes por mais tempo na escola em atividades
variadas. Destacamos o incentivo ao protagonismo juvenil na elaboração
de

atividades

extracurriculares

de

interesse

dos

mesmos

como

caminhadas, esportes e apresentações culturais em eventos escolares.
Incentivo nas aulas extraclasse para enriquecimento dos conteúdos
através de visitas a museus, cinema, passeios públicos dentre outros.
Incentivo nas aulas práticas de ciências, biologia, física e química com
bons resultados em relação a participação e aprendizagem dos
estudantes. Priorizamos sempre o diálogo com o aluno, com a família e se
necessário realizamos encaminhamentos. Participamos das reuniões da
Rede de Proteção do Município e no estabelecimento de ações em
benefício do estudante. Tratamos com atenção especial os alunos com
dificuldades de aprendizagem por meio de orientações a eles e seus
familiares, avaliações no contexto escolar e se necessário, matrícula e
atendimento na Sala de Recursos, atividades e avaliações diferenciadas.
Podemos citar como exemplo a matrícula de um aluno no 6º ano, não
alfabetizado, vindo de outro Estado sob os cuidados dos avós. Neste
caso, os encaminhamentos foram: anamnese com os responsáveis,
avaliação no contexto escolar, atendimento na Sala de Recursos, suporte
na alfabetização dado ao aluno por uma professora que encontrava-se
excedente, participou a nosso pedido junto a Escola Municipal de aulas de
Panlexia, realizamos reuniões com os envolvidos no atendimento ao

estudante.
JUSTIFICATIVA: Com a intenção de garantir o acesso a permanência e o
sucesso escolar dos nossos alunos, realizamos as ações anteriormente
descritas priorizando o diálogo com os alunos e suas famílias, ouvindo os
estudantes, oferecendo atividades variadas, valorizando o conhecimento, o
trabalho, o compromisso e a transparência nas ações. A relevância destas
ações é o aluno estreitar seus vínculos com a escola, ter boa frequência e
principalmente oportunizar a formação de

pessoas com valores e

conhecimento.
OBJETIVO: Estabelecer um bom vínculo do aluno com a escola, com a
aprendizagem e com todos os protagonistas envolvidos e, desta forma,
concluírem o ano letivo com sucesso.
ENCAMINHAMENTOS: As ações desenvolvidas e já descritas na introdução
foram realizadas durante todo o ano letivo. Mediante a identificação das
faltas consecutivas e mesmo as alternadas em número relevante, as famílias
dos estudantes eram comunicadas e orientadas, assim como, os alunos e em
algumas situações acionando o Conselho Tutelar. Desta forma, chegamos ao
final do ano letivo com baixo índice de abandono escolar. As demais ações
realizadas em sala de aula, atividades práticas, atividades extracurriculares
os diálogos individuais e/ou coletivos foram pensados e executados com
dedicação no intuito de contribuir com o fortalecimento do vínculo dos
estudantes com a escola e permanecerem nela independente das
particularidades de cada caso e valorizarem o conhecimento.
RESULTADOS: Os resultados obtidos foram o baixo índice de abandono
escolar e a valorização da aprendizagem e de outros valores essências para
a convivência humana, como: o respeito, a verdade, o compromisso, dentre
outros.

Tamanho máximo do documento: 10 MB.
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2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NRE:

PARANAGUÁ

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

C.E. PREF. JOAQUIM DA SILVA MAFRA

MUNICÍPIO:

GUARATUBA

DIRETOR (A):

WESLEY OLIVEIRA DO PRADO

E-MAIL DA ESCOLA:

grujoaquimmafra@seed.pr.gov.br

AUTOR (ES):

WESLEY OLIVEIRA DO PRADO
CHEILA BORBA
VERANICE FATIMA MASSONI

TÍTULO: Tecnologia a serviço do resgate, acesso e permanência.

INTRODUÇÃO: O C. E. Pref. Joaquim da Silva Mafra –EFM localiza-se na
região central da cidade de Guaratuba, atende alunos de todos os bairros,
num total de 1484 estudantes, em três períodos distribuídos nas modalidades
fundamental, médio e profissional. No ano de 2016 realizamos estudos para
reestruturar nosso plano de ação e nos deparamos com elevados índices de
abandono

escolar.

Iniciamos

encaminhamentos

para

estratégias

participativas de resgate desses alunos. Em consenso com a comunidade
escolar optamos pela criação e implantação de um sistema que foi nominado
como REGES , programa este utilizado para agilizar o diagnóstico de
abandono e as ações de resgate e permanência.

JUSTIFICATIVA: em 2016, constatamos que embora tenhamos realizado
resgate de alunos nos dois anos anteriores, ainda não encontrava-se a
contento os resultados obtidos, nosso índice ainda ficava próximo a casa dos
10%, fato este que acabava levando ao agravamento de nossa distorção
idade/série. Dois problemas interligados e graves. Como teríamos que
reestruturar nosso plano de ação da nova gestão, levamos o tema
primeiramente ao debate com a equipe diretiva e posteriormente com toda
comunidades escolar, foi quando surgiu a ideia de associarmos tecnologia as
nossas ações humanas para agilizarmos resultados,motivos que levaram à
realização da ação significativa, explicitando a necessidade que originou o
trabalho desenvolvido, correlacionando com o Plano de Ação, público-alvo e
relevância da mesma no contexto escolar. Decidiu-se então pela criação de
um sistema informatizado que possibilita-se detectar em tempo real os alunos
que vinham a escola, como vinham, quando vinham. Em conjunto com os
professores do curso Técnico de Informática, criamos e instalamos o
programa REGES, que veio atender nossos anseios e nos auxiliar para a
uma ação imediata e eficiente.
OBJETIVO:

ter

conhecimento

diário

do

número

de

alunos

que

compareceram, conseqüentemente dos que não compareceram, dos que
chegam no horário, dos que saem antes do término das aulas.
ENCAMINHAMENTOS: o programa

REGES foi desenvolvido pelos

professores André Luiz Gonçalves e Rafael Antonio Nogueira. Foi instalado

num servidor interligado a portaria, equipe pedagógica e direção. O sistema
emite carteirinhas de acesso ao colégio, que são adquiridas pelos pais e
alunos via APMF. As carteirinhas possuem código QR Code, diariamente ao
chegarem ao colégio os alunos entregam as mesmas ao Agente Educacional
responsável pela portaria, o qual realiza a leitura das mesmas via leitor
eletrônico, nesta leitura identifica-se os alunos presentes, os que chegaram
atrasados, os que não trouxeram carteirinha, os sem uniforme, com base nas
quais as medidas pedagógicas são executadas. No trato com o próprio aluno,
em contato com os pais e alimentação do sistema de proteção SERPE.
RESULTADOS: a ação da equipe diretiva sobre os casos de ausência foi
facilitado devido a visualização dos dados em tempo real, sobre os quais são
gerados relatórios assim facilitando o trabalho e o encaminhamento para a
Rede de Proteção (SERP).
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: “De Olho nas Faltas”
INTRODUÇÃO: O Colégio está situado em uma região próxima ao centro da
cidade, atendendo alunos dos bairros próximos, com alunos de nível sócio
econômico e cultural diversificado, ou seja, são formados por diversas
camadas sociais e culturais. A escola atende alunos dos anos finais do
Ensino Fundamental (sexto ao nono ano), Ensino Médio e Ensino Técnico
Profissionalizante na modalidade subsequente. Em levantamento recente
realizado pelas pedagogas os alunos destacam como aspectos positivos do
ambiente escolar as atividades cientificas e culturais, visitas técnicas e o
acolhimento humano, além de destacarem o empenho e compromisso dos
professores e funcionários. Este projeto é desenvolvido anualmente e busca
realizar o acompanhamento da frequência, prevenção ao abandono e

evasão, além de realizar os encaminhamentos e acompanhamentos dos
casos de abandono pelo Sistema Educacional da Rede de Proteção
(SERPE). O público envolvido foram os estudantes, pais e ou responsáveis,
professores, funcionários, equipe pedagógica, direção e órgãos responsáveis
pela Rede de Proteção. As ações são desenvolvidas ao longo do ano letivo
com acompanhamentos /registros semanais.
JUSTIFICATIVA:
Na tentativa de fazer cumprir o artigo VIII da Lei nº 10287 de 20/09/2001
onde os alunos com quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do
percentual permitido em lei, ou que atinjam 5 (cinco) faltas consecutivas ou 7
(sete) alternadas, a escola deverá notificar o Conselho Tutelar, mas acima
de qualquer norma legal, atuar para de forma efetiva que o aluno não
desista, chamando a família a estar ciente e cumprir o seu dever de atuar
para que não ocorra evasão ou períodos longos de faltas que prejudicam o
rendimento pedagógico. Este projeto é desenvolvido a cerca de oito anos e
com registros semanais a cerca de três anos, motivado pelo crescimento na
evasão do Ensino Médio.
OBJETIVO: Diminuir os índices de evasão e abandono dos alunos no ano
letivo
ENCAMINHAMENTOS:
1ª

-

Acompanhamento

semanal

das

faltas

por

profissionais

readaptados/pedagogos.
2ª - Cálculos das porcentagens quinzenais com pedagogos ou direção.
3ª - Convocação dos pais ou responsáveis para reunião na escola, contato
telefônico e visitas domiciliares.
4ª - Análise da porcentagem do período de trinta dias, atingindo metade do
total permitido, produção do Anexo 3 e registro no SERP pelas Orientadoras
de cada segmento.

5ª - Participação nas reuniões da Rede de Proteção relacionando os alunos
faltosos

como

os

que

necessitam

de

assistência

social

(econômica/saúde/psicológica).
6ª - Colaboração / Parceria com a Patrulha Escolar nas ações com as
famílias / alunos que evadiram ou estão com muitas faltas e persistem nas
imediações da escola.
7ª - A Realidade do Trabalho com o Ministério Público em nosso município.
RESULTADOS:
Tabela de abandono com índices comparativos entre o Colégio, NRE e
Estado do Paraná.
ANO
LETIVO

EVASÃO ESCOLAR
COLÉGIO
NRE
PARANÁ
PARANAVAÍ
EF: 02 (0,53%)
EF: 0,18%
EF: 3,2%

2013
EM: 03 (1,69%)
EF: 05 (1,34%)

EM: 5,3%
EF: 1,8%

EM: 7,3%
EF: 3,1%

EM: 02 (1,01%)
EF: 03 (0,88%)

EM: 5,9%
EF: 1,2%

EM: 7,9%
EF: 3,1%

EM: 11 (5,67%)
EF: 01 (0,29%)

EM: 4,1%
EF: 1,66%

EM: 9%
EF: 2,42%

EM: 05 (2,87%)
EF: 01 (0,27%)

EM: 8,76%
EF: 2,23%

EM: 8,03%
EF: 2,41%

EM: 06 (3,41%)
Os alunos menores:

EM: 9,93%

EM: 8,98%

2014

2015

2016

2017

- BBO (Tratamento psicológico/médico)
- YV (Retorno após evasão/ Falta Excessiva / Transferência EJA
Muitos retornos, conclusões de ano letivo ou mesmo transferências para a
EJA .
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Rede de Proteção
INTRODUÇÃO
A Escola Estadual Elias Abrahão-Enhsino Fundamental, está localizada na
zona urbana do município de Honório Serpa nos turnos matutino e
Vespertino; Atende 313 alunos do 6 ao 9º ano, salas de Apoio e Atividade
Complementar.
Em 2017 foi implantado no município a Rede de Proteção; Todas as escolas
do município participam, além de representantes do Conselho Tutelar, Cras,
Assistência Social, Polícia Militar, Saúde, Administração da Prefeitura,
Financeiro, Departamentos de Esporte, Educação, Representante do
Programa Bolsa Família, Família Paranaense, CMDCA e Representantes da
Sociedade Civil. A Rede de Proteção recebeu formação através da

Promotoria de Coronel Vivida, além de representantes das escolas
participarem de Formações descentralizadas. Após a implantação da Rede
de Proteção nossa escola foi beneficiada em todos os aspectos. Vários
alunos em situação de risco foram colocados em programas sociais e
encaminhados para atendimentos especializados quando necessário; Além
disso não temos nenhum caso de Evasão este ano na nossa escola. A Rede
de Proteção é parceira em tudo.
JUSTIFICATIVA:
No Plano de Ação da Escola está previsto o Combate ao Abandono e Evasão
Escolar; Nos últimos anos tínhamos um índice elevado de alunos que
abandonavam a escola e/ou se evadiam. Muitos ficavam nas ruas ou
trabalho Infantil. Com a implantação da Rede, num trabalho conjunto foram
implantadas várias ações, incluindo esses alunos em Programas sociais;
Atendimentos especializados; Jovem Aprendiz; etc.
A escola Elias Abrahão é parceira e participa ativamente da Rede. O público
alvo da Rede de Proteção é as crianças e adolescentes em idade escolar.
Com a implantação do Programa SERP, tudo ficou mais fácil e agilizou ainda
mais o acompanhamento dos alunos.
OBJETIVO:
Redução do Índice de Abandono e Evasão Escolar;
ENCAMINHAMENTOS:
É realizado reuniões mensais com a Rede; A cada reunião um setor é
responsável por conduzir a reunião.
Com o Programa SERP os alunos que apresentam problemas com faltas são
registrados no sistema e feito os devidos encaminhamentos.
RESULTADOS:
 Redução do índice de Evasão e Abandono nas escolas do município;
 Inclusão de alunos em situação de risco e vulnerabilidade social nos
programas sociais;

 Encaminhamentos de alunos a atendimentos especializados como
neuro, psicólogos e dentistas.
 Redução da Indisciplina;
 Conscientização dos alunos e família através de palestras voltadas
para: Exploração do Trabalho Infantil; Combate e Exploração Sexual;
Prevenção ao Uso de Drogas.
 Acompanhamento dos alunos em situação de risco;
 Maior participação da Família na escola;

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1- IDENTIFICAÇÃO
NRE:
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Colégio Estadual do Campo Aurélio
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MUNICÍPIO:
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DIRETOR (A):

Maria Solange Tomen Disner
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AUTOR (ES):

Maria Solange Tomen Disner
Graziele Potoski

2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NRE:

Pitanga

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

Colégio Estadual do Campo Aurélio
Buarque de Holanda

MUNICÍPIO:

Pitanga

DIRETOR (A):

Maria Solange Tomen Disner

E-MAIL DA ESCOLA:

pigaurelioholanda@seed.pr.gov.br

AUTOR (ES):

Maria Solange Tomen Disner
Graziele Potoski

TÍTULO: “Família vai à escola e escola vai até a família”.
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual do Campo Aurélio Buarque de Holanda está localizado
no distrito de Vila Nova, município de Pitanga – PR, faz parte do núcleo
Regional de Ensino de Pitanga/PR. Atende atualmente 130 alunos que estão
matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Esses
alunos são oriundos de diferentes comunidades rurais, o que torna as salas
de aula um espaço marcado pela heterogeneidade.
Nesse sentido, o colégio entende que além de cumprir com sua função de
ensino e aprendizagem também tem a necessidade latente de valorizar as
características e necessidades que são próprias desse contexto, mostrando
aos alunos sua importância na comunidade local.
O colégio conta com um quadro de 22 professores e 7 funcionários (Agentes
I e II). Salientamos que nem todos os professores são efetivos em nosso
colégio, o que resulta numa constante rotatividade. Diante disso, percebeu-se
a necessidade de estar mais próximo das famílias dos educandos, pensando
num trabalho voltado para essa realidade, a fim de evitar uma possível
evasão e/ou abandono escolar.

JUSTIFICATIVA:
As ações se justificam pelo fato de termos constatado o desinteresse por
parte de um percentual significativo de alunos e como consequência o
abandono e desistência dos estudos.
Diante disso percebeu-se a necessidade de ações que aproximassem a
escola do aluno/família. Entretanto, como os resultados não estavam sendo
significativos, pensamos num envolvimento mais direto da escola com as
famílias. A família precisava entender que assim como a escola tem a sua

função de compromisso e responsabilidade com a formação dos educandos,
ela deve entender e fazer a sua parte para com as questões de cunho
pedagógico, ou seja, ambos com o mesmo objetivo. Assim, foi preciso o
contato direto com a comunidade, da qual surgiu o projeto “Visita nas famílias
dos educandos”, como também a “Entrega de boletins nas comunidades” e
“Entrega de boletins agendada na escola”. Outro fator que contribuiu para a
permanência dos alunos na escola foi a iniciativa de socialização de
atividades culturais, dentre estas o “Lançamento do livro: Poesias & Poesias”
e a “Noite de Talentos das Comunidades” onde as famílias juntamente com
seus filhos tem a oportunidade de mostrar seus talentos e assim, sentem-se
valorizados, motivados e satisfeitos por fazerem parte da vida desse colégio.
Objetivo Geral


Prevenir o Abandono Escolar buscando envolvimento das famílias.

Objetivos Específicos


Aproximar os professores e funcionários da realidade das famílias.



Buscar parceria da família nas diversas ações escolares.



Valorizar os talentos dos alunos, professores e comunidade em geral.

ENCAMINHAMENTOS:


“Entrega de boletins nas comunidades”. Iniciada em 2009, essa ação
acontece uma vez ao ano e tem por objetivo ir até as comunidade
onde os alunos moram, facilitando assim o acesso dos pais a escola,
já que muitas delas são longe. A reunião é preparada com vídeos,
assuntos gerais da escola como recados e em algumas vezes
prestações de conta. Na sequência são entregue são entregues os
boletins e os pais são atendidos individualmente.



“Visita as famílias dos educandos”. Realizada a cada dois anos, com
o intuito de vivenciar a realidade dos alunos. Professores e
funcionários vão às casas em dia de Replanejamento. Nessa ocasião,
é elaborado um questionário socioeconômico para nortear a conversa.

Também houve ocasiões onde foram entregues os boletins.


“Reunião por turmas no inicio do ano letivo” Organizada a cada início
de ano letivo, essa reunião é feita por turma. Onde alunos, pais e
professores

participam

conforme

um

cronograma.

Há

uma

participação significativa dos pais, pois são tratados assuntos
pertinentes as turmas, dando espaço aos pais e alunos para exporem
seus pontos de vista.


Entrega de boletim agendada na escola: “Refletindo meu boletim”
Iniciada em 2018,teve como ação inicial dar voz e vez a pais e alunos.
Dessa forma, a entrega do boletim se fez mediante um cronograma
em horário de aula envolvendo aluno, professor, pais, equipe
pedagógica e direção. O objetivo era ouvir aluno e pai e juntos chegar
ao comprometimento de ações que contribuam na melhoria das notas
escolares



“Lançamento do livro “Poesias & Poesias” O livro é composto por
poemas escritos pelos próprios alunos, professores e funcionários, o
que muitas vezes acaba caracterizando o próprio local. O dia do
lançamento do livro também é um momento muito esperado pela
comunidade, onde os autores declamam suas poesias e fica
perceptível o orgulho dos pais ao verem seus filhos envolvidos nesta
ação. Nesse dia contamos com a presença de autoridades, prefeito,
vereadores, chefe do núcleo, secretários de Educação e escolas
vizinhas que prestigiam nosso evento.



“Noite de talentos das comunidades”. Faz com que os alunos
identifiquem talentos em sua comunidade e os convidem para
apresentá-los na referida noite. Como também alunos e professores
tem seu momento para mostrar seu talento. Também é prestigiado por
escolas vizinhas e autoridades.

RESULTADOS:
Visitar as comunidades para a entrega de boletins trouxe um resultado muito
significativo. Pois o contato direto da escola em seu espaço, proporcionou
uma aproximação, onde puderam entender a necessidade de contribuir com
a escola.
Nesse sentido, a visita às famílias pode ampliar a visão dos agentes I e II e
professores ao vivenciar os trajetos, rotina, condições sociais as quais os
alunos estão inseridos, o que contribui para a efetivação de uma prática
curricular mais rica e significativa.
Reunir os pais por turma no início do ano letivo permitiu em conjunto a
análise de pontos positivos e negativos. Dessa forma, contribuiu para
encaminhamentos no dia a dia da escola.
A entrega de boletins agendada foi outra ação que deu oportunidade aos pais
e alunos. Por ser individual, puderam falar e serem ouvidos pela direção,
equipe pedagógica e professores. O comprometimento pode ser constatado
recentemente. Das entregas dos boletins agendado apenas um boletim não
foi retirado. Dessa forma o aluno é levado a refletir junto com seus pais sobre
os estudos, auxiliando junto aos professores nessa tarefa. Outro resultado
dessa ação foi ter trazido novamente um aluno dos 3°ano do Ensino Médio
que havia se evadido.
As atividades culturais como a Noite de Talentos também teve sua
importância para que os membros das comunidades se sentissem
valorizados, resultando num envolvimento maior. O lançamento do livro teve
êxito na questão socialização, mas principalmente nas questões pedagógicas
que envolvem leitura e escrita, além é claro, da compreensão do próprio
gênero textual. Ao querer que sua poesia fosse publicada expondo sua
autoria, os alunos se esforçaram para que seu trabalho tivesse um bom
resultado e seus pais orgulharam-se desse momento.
Assim, a realização dessas ações permitiu a instauração de um ambiente
onde as exigências são feitas com amor e autoridade. A aproximação com as

famílias têm reforçado a necessidade contínua de ações dessa natureza, pois
têm levado os alunos a se sentirem parte do processo pedagógico, bem
como do espaço do qual fazem parte, motivados assim a permanecerem na
escola.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: EU ACOMPANHO A VIDA ESCOLAR DO MEU FILHO
INTRODUÇÃO: ABANDONO ESCOLAR
•

Eu acompanho a vida escolar do meu filho

•

Público envolvido: estudantes, professores, funcionários,

equipe pedagógica, direção, instâncias colegiadas,
comunidade externa;
•

Tempo de execução: a ação acontece desde o ingresso (na
matrícula) do aluno, através de uma conversa com a equipe
pedagógica com o aluno acompanhado pelo responsável e continua
até o final do ano letivo.

•

JUSTIFICATIVA: o sistema foi criado com o intuito de facilitar o
acompanhamento, envolvimento e participação ativa dos responsáveis
na vida escolar dos educandos, uma vez que muitos alegam não tem
tempo ou condições de comparecer no colégio em reuniões por
questões de trabalho e dificuldade de locomoção. Muitos moram em
localidades distantes do colégio.

OBJETIVO: aproximar pais /responsáveis do dia a dia na vida escolar dos
educandos,

trazendo a luz as causas da evasão e abandono escolar,

garantindo o direito de permanência na escola.
ENCAMINHAMENTOS: Uso dos materiais:
•

Caderno do professor;

•

Caderno do representante (eleito democraticamente);

•

Agenda do aluno;

•

Ficha individual do aluno ( pasta por turma);

•

Ficha de pré-conselho;

•

Ficha de controle de faltas;

•

RESULTADOS: Pais/responsáveis mais informados sobre o que acontece
com os alunos;

•

As convocações via agenda tem conduzido um acompanhamento
maior por dos responsáveis;

•

Os alunos estão bem habituados com o sistema e têm melhorado o
rendimento escolar;

•

A evasão diminuiu bastante, pois através do caderno do representante
fica fácil e rápido detectar problemas de faltas;

•

Os registros no livro de ocorrências (ficha do aluno) facilitam a
visualização dos problemas e dificuldades apresentados no decorrer
do ano;

•

Professores têm mais acesso à informações sobre o aluno e mais
contato com os pais.

Tamanho máximo do documento: 10 MB.
Salvar o arquivo em formato (.doc)
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TEMA: Combate à evasão
TÍTULO: Acesso, permanência e sucesso na EJA: gestão escolar na
perspectiva sistêmica.
INTRODUÇÃO:
O CEEBJA Profª Ronilce Apª Gallo Mainardes, está localizado no município de
Telêmaco Borba, região dos campos Gerais, cuja principal atividade fabril, com 77
276 habitantes, e 97,95% da população vivendo na área urbana. O seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,734, acima da média do Estado. Analisando
os 3 indicadores teremos 0,828 de longevidade, 0,726 de renda e 0,657 de
educação, este último o menor indicador, que é subdividido em frequência escolar
(0,72), e escolaridade da população adulta (0,54). Portanto, esse indicador
influencia negativamente no IDHM do município.
Como forma de contribuir para a redução desses indicadores a EJA em

Telêmaco Borba, está organizada para ofertar o ensino fundamental fase II e
também o ensino médio. Contamos hoje com 12 salas de aulas na sede, e as salas
descentralizadas (APEDS), em T. Borba, Imbaú, Barro Preto e Ventania. Contamos
hoje com 1288, sendo 729 no ensino fundamental Fase II e 559 no ensino médio.
Índices de evasão elevados, especialmente no ensino fundamental fase II, e
redução significativa no número de matrículas nos anos de 2015 e 2016, levou-nos
a mobilização da comunidade escolar.
Eram dois os desafios, trazer os alunos para a escola e mantê-los
frequentando. Foi realizada uma pesquisa junto aos alunos, realizada no laboratório
de informática, para identificar as causas da evasão e o grau de satisfação dos
alunos.
Essa pesquisa apontou para diversos fatores influenciando nos índices

de

evasão. As principais queixas dos alunos problemas de saúde na família, transporte,
trabalho, cansaço, lanche, etc. Essa multicausalidade, apontava para a necessidade
de uma intervenção sistêmica, intervindo em diferentes fatores, buscando o bem
estar da comunidade escolar.
Procuramos atuar nas causas internas e externas, focando nas necessidades e
expectativas dos alunos e profissionais da escola. As ações foram melhoria do
lanche, viabilização do transporte escolar, parceria com prefeitura e o sine, melhoria
da infraestrutura com colocação de climatizadores nas salas e ambientes coletivos,
lanche e banho para alunos que vem direto do trabalho, sala dos professores,
gestão de clima, projeto paisagístico, capacitação dos profissionais da escola
levando em conta as especificidades da EJA e implantação do curso de inclusão
digital para os alunos, além de um trabalho de divulgação na rádio local e confecção
de flyers para atrair alunos.
As ações para garantir o acesso, permanência e sucesso dos nossos alunos,
dentro do tripé infraestrutura, capacitação e acolhimento, tem sempre como foco o
ser humano e seu bem estar na escola.
JUSTIFICATIVA:
Observamos em 2016 uma queda significativa no número de matrículas, com a

possibilidade de fechamento do turno da tarde. Com o apoio da gestão anterior
iniciamos uma discussão para a construção coletiva de um plano de ação voltado
para atender as expectativas de alunos, agentes e professores. Com o uso de
tecnologias disponíveis realizamos uma pesquisa para identificar as causas de
evasão e de que forma poderíamos trazer mais alunos para a escola, especialmente
aqueles com histórico de evasão.
OBJETIVO: Manter o número de matrículas, os índices de aprovação e reduzir os
índices de evasão em 25%.
ENCAMINHAMENTOS: O plano de ação da atual gestão iniciou-se no ano de 2015,
partindo do desejo de um grupo de profissionais da escola. Na sua construção
coletiva, com apoio e participação direta da direção anterior, passamos a identificar
as maiores desafios da escola para superação dos índices de evasão e baixo
número de matrículas. Passado o processo de escolha da direção, buscamos o
apoio dos colegas que participaram do pleito e iniciamos um trabalho de divulgação
da EJA, aproveitando o contexto dos 30 anos da escola em 2016. Nesse momento
realizamos a pesquisa, constituímos representantes das turmas para serem
interlocutores dos alunos na construção e avaliação do plano de ação.
RESULTADOS:
Número recorde de matrículas em 12 anos, altos índices de satisfação apontados
pela pesquisa, aumento do número de concluintes.
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TEMA: ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR
TÍTULO: INOVAR É UM DOS CAMINHOS PARA MELHORAR O PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM E REDUZIR O ABANDONO E A EVASÃO
ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS.
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Jardim Europa foi criado em 1986 e compartilhou o
prédio com a Escola Municipal Anita Garibaldi durante dez anos. Em 1996,com o
aumento do número de alunos e em virtude da expansão do bairro, foi necessária
a construção de uma nova unidade escolar. Assim, o Colégio Estadual Jardim
Europa passou a ter prédio próprio com área de 7.440 m2, sendo 1.790,64m de
área construída.
O Colégio Estadual Jardim Europa possui 1.265 alunos matriculados em
suas 39 turmas de Ensino Fundamental, Médio e Profissional, funcionando nos
três turnos: Matutino, Vespertino e Noturno. (SERE, 2018).
Esse Estabelecimento de Ensino teve que superar diversos problemas; talvez
o principal tenha sido o alto índice de violência dentro do Colégio, refletindo o

contexto social de drogadição de uma comunidade extremamente carente. Como
medida de sucesso, a extinção do intervalo reduziu significativamente as invasões
do prédio para o “acerto de contas de compra de drogas”, o que estabelecia clima
impróprio para ensinar e aprender. Mais tarde, a situação econômica e social da
comunidade foi melhorando e esses problemas deixaram de ocorrer.
Apesar da ascensão gradativa e discreta ano a ano no IDEB (Índice da
Educação Básica) e a superação dos problemas socioeconômicos do nosso
alunado, a comunidade escolar interna, especialmente professores e agentes I e II,
identificaram a necessidade de implantar estratégias para reduzir a evasão escolar
e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, essas ações se
pautavam apenas nas estatísticas disponibilizadas pelo SERE – Sistema de
Registro Escolar - e faltavam subsídios de ordem pedagógica que completassem
essas informações.
Como alternativa para o problema, a equipe diretiva entendeu que era
necessário começar a informatizar a Instituição, criando um sistema operacional,
de forma a organizar e agilizar o trabalho pedagógico.
JUSTIFICATIVA:
A educação escolar, mediante o ensino e aprendizagem e outras práticas
educativas, deve se apoiar na promoção de ações destinadas a assegurar a
formação de cidadãos.
A direção atual propôs, através de Plano de Ação para o Colégio Estadual
Jardim Europa, no ano de 2015, o investimento em teorias e práticas de ensino
que promovam a democracia, a vida, a justiça e a igualdade social, na intenção de
construir uma escola participativa, levando em consideração os interesses comuns
consolidados ao longo da vida do Colégio Estadual Jardim Europa.
Após amplo debate com a comunidade, chegou-se à conclusão de que era
necessário reduzir a evasão escolar com mais objetividade e eficiência. A saída e
o retorno dos alunos que se evadem do ambiente escolar compromete o processo
de ensino e aprendizagem, devido à lacuna que é dificilmente recuperada. Então,
para que se pudesse identificar, planejar, escolher, implantar e retroalimentar o
processo de ensino e aprendizagem de forma mais rápida, conforme o mundo do
trabalho exige, os recursos computacionais associados se fizeram necessários.

OBJETIVOS:
Criar um recurso computacional capaz de organizar e dinamizar o trabalho
pedagógico, identificando as fragilidades e potencialidades existentes no processo
ensino aprendizagem, possibilitando encaminhamentos para reduzir o abandono e
a evasão escolar, dentre outras ações.
ENCAMINHAMENTOS:
Diante da necessidade de possuir dados mais fidedignos que expressassem
com maior riqueza as potencialidades e pontos que precisavam ser identificados
para implantação de ações efetivas de solução, começamos o processo de
informatização da equipe pedagógica, com certa resistência ao novo; porém, um
amplo trabalho de sensibilização foi realizado e isso foi sendo superado ao longo
daquele ano.
O grupo de professores Edson Maria Alves Cabral, Eduardo Luis Gubiani e
Odair José Koval, professores do Curso Técnico em Informática, em parceria com
as pedagogas e a direção, implantou o pré Conselho de Classe On Line, usando
uma plataforma de formulários gratuita, a qual era alimentada por todos os
professores com informações sobre os alunos. Assim, a equipe pedagógica e a
direção passaram a ter dados sistematizados referentes aos educandos,
possibilitando desenvolver junto com os professores ações pró ativas, e os
Conselhos de Classe tornaram-se mais objetivos e produtivos.
Com as informações fornecidas pelos docentes, no momento de alimentar o
formulário, o Colégio passou a dar o feedback às famílias com maior efetividade,
munidos de todas as informações do que estava ocorrendo com o aluno, sem a
necessidade da presença do professor. Assim, passamos a atender a comunidade
em qualquer turno, oportunizando a vinda da comunidade à escola, sem afetar a
rotina diária de trabalho.
As informações fornecidas pelo sistema possibilitaram identificar indícios que
poderiam levar o aluno à evasão escolar, principalmente os estudantes do período
noturno, que em sua maioria não são assistidos pela rede de Proteção, por terem
mais de 18 anos. Desta forma, foi possível tomar decisões administrativas e
pedagógicas para evitar o abandono e a evasão escolar em todos os turnos de
funcionamento.

Com o sucesso do Pré Conselho e sua consolidação, era hora de dar o
segundo passo: em 2016, o SIGEDU - Sistema de Gestão Educacional,
desenvolvido pelos professores do Curso de Informática, Eduardo Luis Gubiani e
Odair José Koval, em parceria com a Equipe Diretiva, foi implantado no Colégio
Estadual Jardim Europa e todos os atendimentos realizados pela equipe
pedagógica passaram a ser inseridos nesse sistema, inclusive a frequência diária
do aluno, através da leitura de carteirinhas dos estudantes.
Assim, foi possível manter e resgatar, a qualquer hora, informações
pedagógicas dos nossos alunos e os dados inseridos pelos docentes foram
vinculados a esse novo sistema.
Isso oportunizou informações valiosas de todo o histórico dos nossos alunos
e conseguimos melhorar, com mais velocidade, nosso processo de Ensino e
aprendizagem e, consequentemente, reduzir o abandono e a evasão escolar.
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TÍTULO: “MELHORIAS APÓS ADESÃO AO PROEMI”
INTRODUÇÃO:
Esta instituição de ensino atende principalmente comunidades que são
conhecidas por concentrarem grandes problemas sociais do município como:
bolsões de exclusões históricos que vão desde a baixa escolaridade dos
pais/responsáveis, nível de desemprego e subemprego muito acentuados,

sistema de moradia entre os piores do município e por consequência o
desajuste e a segregação familiar que tem refletido diretamente no
desempenho dos estudantes. Outros sim também de modo direto ou indireto
nossos alunos estão ligados à violência, tráfico de entorpecentes,
prostituição, agressões domésticas, alcoolismo e gravidez na adolescência.
Anualmente temos um alto índice de gravidez de adolescente na faixa etária
de 13 a 15 anos.
Diante desse contexto, buscamos desenvolver um currículo voltado para a
emancipação do aluno trabalhador. Queremos que as ações desenvolvidas
contribua para a formação dos alunos com uma educação transformadora,
que o conhecimento e o aprendizado preparem-no para uma mudança de
vida, contribuindo e oferecendo subsídios para que este aluno tenha
formação suficiente para refletir e questionar a sociedade na qual está
inserido, bem como que seja capaz de buscar melhorias para o seu bem
estar e de sua família.
O colégio oferece três turnos de funcionamento, atendendo ao todo 547
estudantes distribuídos nos três turnos, sendo que o
estudantes,

concentra-se

número maior de

no período matutino. No turno da manhã são

atendidos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Sala de Recursos.
No turno da tarde atendemos alunos do Ensino Fundamental, uma sala de
apoio e uma Sala de Recursos. No turno da noite são atendidos somente o
Ensino Médio, sendo esse turno o mais fragilizado devido ao alto índice de
abandono escolar, pois o aluno do noturno é o aluno trabalhador (pedreiros,
pintores, trabalhadores em fábricas de estofados, repositores de mercados,
vendedores, balconistas entre outros) e os horários de trabalho muitas vezes
não são compatíveis com horário de entrada na escola e na maioria das
vezes ele (a) tem que optar por tomar banho ou jantar antes de vir para a
escola, o que consequentemente optam pelo banho e vêm para a escola com
fome. As aulas monótonas e sem atrativos também eram um fator de grande
contribuição para o abandono escolar. Não havia muito interesse e nem
perspectiva dos alunos com relação ao ENEM, vestibulares, OBMEP, SAEP.
Em reunião com professores, alunos, pais, comunidade escolar e

comunidade externa focando o abandono do período noturno, foram ouvidos
alunos que já haviam abandonado a escola, alunos que frequentam, e pais,
com objetivo de detectar o motivo do abandono. Após muitos momentos de
conversas e diálogos com toda comunidade escolar: alunos, professores e
equipes diretiva e pedagógica, uma das soluções encontradas pela
comunidade escolar foram: adesão ao Programa Ensino Médio Inovador PROEMI; alteração de horário e cardápio servido como lanche da noite, que
passou a ser uma refeição com cardápio variado, porém sempre é servido
arroz, feijão, carnes e saladas.

JUSTIFICATIVA:
Percebendo o crescente índice de abandono do turno da noite,
necessidade de detectar o motivo

vimos a

que estava levando os estudantes a

abandonarem a escola. Em depoimento, os estudantes relataram que devido
ao horário de término do expediente trabalhista, tinham que optar por tomar
banho ou jantar para virem para a escola. Quando optavam pelo banho,
não conseguiam permanecer na escola e muitas vezes iam embora para se
alimentarem, pois não conseguiam ficar no colégio até o final das aulas, o
que contribuía para o fracasso escolar, o que os levavam a abandonarem a
escola. Na ocasião solicitaram que a escola adequasse o cardápio do turno
da noite com uma alimentação de mais sustância como por exemplo: arroz,
feijão, salada e carnes.
Diante desse quadro que estava posto na escola, tivemos conhecimento do
Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI, proposto pelo MEC, o qual
configura - se como um indutor para repensar as ações pedagógicas
desenvolvidas pelas escolas, objetivando garantir o ensino de qualidade e o
estímulo necessário aos jovens para a conclusão do Ensino Médio. Reunimos
a comunidade escolar, explicado o que é o programa e o motivo pelo qual
estávamos

precisando

de

ações

diferenciadas:

abandono

escolar,

infrequência, desmotivação. A adesão foi feita ao PROEMI e como deu certo,
a proposta continua até o presente momento.

OBJETIVO: Diminuir/eliminar o abandono escolar, a infrequência, e a falta de
estímulo para com os estudos no período noturno.
ENCAMINHAMENTOS:
Após detectar o número de abandono crescente no período noturno, foram
organizadas:
 Reuniões em salas de aula com alunos e professores, como também
reuniões com líderes de turmas.
 Por meio de convites via telefone, recados de amigos foram reunidos
no colégio alunos que já haviam abandonado a escola e também a
comunidade escolar e comunidade externa.
 Com a adesão ao Programa PROEMI foram adquiridos os materiais
conforme a disponibilidade da verba recebida: data show, Notebooks
para pesquisa, ampliação do acervo bibliográfico, aparelho de som e
materiais didáticos de uso diário.
 Com a verba recebida do governo estadual “Escola 1000” foi adequada
uma das salas de aula para o laboratório de Ciências, Biologia, Física,
Química e Matemática. Laboratório este que veio somar com o
PROEMI nas práticas de laboratório, as quais foram enriquecendo as
aulas.
 Foram inseridos Projetos interdisciplinares, pesquisas, visitas técnicas
e culturais, atividades lúdicas(Jogos interativos nas disciplinas de
Matemática e Química), entre outros.
 Os professores adequaram o Plano de Trabalho Docente - PTD, para
essa nova proposta de trabalho com o PROEMI.
 Elaboração de cardápios variados para todos os dias da semana, e
alguns cardápios especiais para as sextas feiras, atendendo o pedido
dos alunos.

RESULTADOS:
Foi notória a mudança ocorrida no período noturno, mudança esta que
também se refletiu para o turno diurno.
O abandono escolar diminuiu em grande proporção.
ENSINO MÉDIO
NOTURNO/ANO

MATRICULA
INICIAL

TRANSFERIDOS CONCLUÍNTES

ABANDONO

2015

106

5

69

32

2016

118

7

87

24

2017

109

21

80

8

O nosso aluno trabalhador sentiu que está sendo valorizado, observado com
outros olhos e perspectivas.
Os professores se mobilizaram e mobilizam em aulas e projetos que vem de
encontro com as expectativas dos estudantes, despertando interesse e
diminuindo o abandono, o que refletiu positivamente na participação e nos
resultados de avaliações internas e externas como por exemplo o SAEP.
Os alunos passaram a se interessar

por aulas extras oferecidas pelos

professores em turno contrário, participam em grande número das provas do
ENEM, aumentou a procura pelo SISU, e até mesmo alunos cursando
faculdades particulares pelo Programa PROUNI.
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TEMA: Abandono e Evasão Escolar
TÍTULO: Combatendo o abandono, a evasão escolar e melhorando a proficiência
INTRODUÇÃO:
O Colégio Estadual Adiles Bordin está localizado no bairro Cidade Jardim,
município de União da Vitória, Núcleo de União da Vitória.
Atende alunos de cinco bairros e dois conjuntos residenciais.
Possui cerca de setecentos alunos atendidos no diurno com Ensino Fundamental
(matutino e vespertino – 300 alunos) e Ensino Médio (matutino – 120 alunos) No
turno noturno atenda a Educação de Jovens e Adultos , Ensino Fundamental séries
finais e Ensino Médio ( 250 alunos).
Atende três Sala de Recursos Multifuncional (matutino, vespertino e noturno), Sala
de Apoio à Aprendizagem ( Língua Portuguesa e Matemática – matutino); Atividades
Complementares: Aulas de Treinamento Especializado (futsal e xadrez), Três turmas
de Celem (duas turmas de LEM 1 e uma P2).
Trata-se de uma comunidade diversificada, com famílias de alta renda mas

com a maioria das famílias sendo carentes e desestruturadas socialmente.
Problemas como desemprego, drogadição, violência, prostituição, gravidez precoce,
crianças sem pai ou mãe, crianças morando com avós ou tios são as características.
Outra característica da região é a diversidade: raça e credo.

JUSTIFICATIVA
Cabe à escola contornar toda a situação citada, pois ela se encontra no ambiente
escolar. Vemos na comunidade uma situação de exclusão ( segundo o marco
situacional do PPP) e não podemos permitir que esses alunos também seja excluídos
do ambiente escolar.
Para essas comunidades e essas pessoas a escola é o seu “porto seguro” e devemos
corresponder a essa confiança que a escola os passa.
Trata-se do papel social da escola: atender aqueles que estão excluídos do
sistema controlado pelos setores dominantes da sociedade, muitas vezes sem o
compromisso com essas pessoas.
Atender esses alunos faz parte do Plano de Ação do Diretor, do Projeto Político
Pedagógico da Escola (marco situacional) e do cumprimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
Implementar a “Rede Interna da Escola” com os vários segmentos: alunos,
agentes I e II, professores, equipe pedagógica e direção, pontuando situações para
serem resolvidas e fazer com que a “Rede Escola” órgãos estaduais – Conselho
Tutelar, Núcleo Regional de Educação, Prefeitura, Ministério Público, desenvolvam
as ações que lhes cabem no processo de combate á evasão e abandono escolar
OBJETIVO: Com a ação desenvolvida pretende-se diminuir índices de evasão, de
abandono escolar e, conseqüentemente, diminuir a reprovação com o compromisso de
melhorar aprendizagem. Essas ações atendem um dos patamares que sustenta a
educação: dar o chance ao aluno para o acesso, permanência e sucesso na escola.
ENCAMINHAMENTOS:
Divide-se em três etapas:
a) Acolhimento
Inicialmente temos que bem receber o aluno para que ele tenha confiança na
escola e se sinta pertencente a ela.
A ACOLHIDA é fundamental para o nosso aluno entender o espaço escolar. Seus
direitos e seus deveres. Estar consciente de sua importância da escola, na comunidade
e a significância da escola para a vida dele. Isso aumenta sua autoconfiança e
autoestima.
b) Ações

A escola deve ser atraente para o aluno. Assim, desenvolvemos ações que
envolvem o aluno no contexto. A primeira delas é a aula planejada, prazerosa,
atraente, adaptada se for preciso.O aluno percebe quando a aula é planejada e com
objetivo claro, ele se envolve na aula.
A aula deve ser apresentada de forma atraente ao aluno e sem perder o foco da
aprendizagem.
Promover atividades que envolvam o aluno de forma prazerosa, através de
projetos. Desenvolvemos na escola programas: sala de apoio, sala de recursos,
CELEM.
O CELEM - Língua Espanhola já é desenvolvido há doze anos no Colégio, sempre
temos quatro a cinco turmas em funcionamento. Organizamos o Festival do CELEM
que envolve as 45 escolas do NRE com apresentações desenvolvidas pelos alunos sob
supervisão de professores; AETE (futsal – vôlei, xadrez); Festival de Poesia; Jogos
interclasses; Participação em jogos oficiais do estado e em competições externas no
município.
Temos parcerias com as Universidades locais para desenvolvimento de
atividades diversas: de danças, capoeira, palestras com assuntos de interesse aos
alunos.
Projetos pela comunidade como Arte Mural, Teatro, Educação Ambiental.
Ações do Judiciário, nosso parceiro, são levadas até a escola, Programa Kung Fu para
a Vida, Jovens e Adolescentes Protegidos, Programa Geração Atitude.
A Escola também participa de eventos na comunidade: campanhas de
orientação ambiental,Conferência Infanto Juvenil do Meio Ambiente – que propõe a
preservação do Rio Vermelho, que circunda a escola, conscientização e limpeza,
campanhas estadual e municipal contra a dengue e até de reparos, quando alguma
Instituição é danificada uma equipe da escola ajuda na recuperação.
Abrimos a escola para a comunidade aos finais de semana. Várias ações da
comunidade são desenvolvidas na escola: Programa Desbravadores, para a
Comunidade usar a quadra, salas para reuniões, alojamentos para eventos.
O Apoio da SEED e do NRE de União da Vitória, tanto em ações
pedagógicas, atitudes de manutenção da escola, também são fundamentais para
termos uma escola atraente e de qualidade. Quase todos os programas desenvolvidos
pela SEED e NRE são desenvolvidos na escola, atendendo as características da
comunidade.
Destacamos a ação da Patrulha Escolar na escola, de forma preventiva com
palestras e orientações contra a violência e uso de drogas.
O convênio com CIEE, CRAS e Centro Empresarial também é uma ação para
combater a evasão, pois é a garantia de que o aluno deve frequentar a escola e ter
rendimento escolar para garantir estágios de serviços.
c) Ações de combate á evasão e abandono escolar
As ações de combate á evasão e abandono escolar são contínuos. Assim a
Rede Escola, citada, está sempre atenta ao acompanhamento da frequência e
rematrícula dos estudantes. Com esse acompanhamento fazemos a busca ativa do
aluno, seja por telefone, convocação, bilhete,visita a casa do aluno, esgotado todas as
possibilidades de busca ativa, a equipe pedagógica realiza encaminhamentos através

do SERP (Sistema Educacional da Rede de Proteção).
Realizamos Assembléia de pais no início de ano, reuniões com pais
individualmente, com os órgãos colegiados, na entrega de boletins um importante
“feedback” para reverter situações de evasão e abandono, inclusive do processo
ensino aprendizagem.
Somos o maior posto de entrega de leite do programa “leite das crianças” no
município, 110 mães cadastradas, o que nos garante estar em contato com mães e
pais de aluno a todo momento.
Outro fator nosso aliado para combater a evasão e abandono trata da
alimentação escolar. Pelas características da comunidade (carente), a boa e farta
alimentação garante a presença e frequência dos alunos em situação de risco na
escola. Para participar da escola nos dois turnos, muitos deles almoçam na escola.
São em torno de 70 almoços por dia.
O aspecto físico da escola é outro fator que ajuda a manter o aluno na escola.
Salas bem preservadas, aconchegantes, limpas. Pátio e banheiros limpos e atraentes.
Nosso refeitório é todo decorado pelo projeto Arte Mural, que torna um ambiente
bem aconchegante. As ações da FUNDEPAR são fundamentais nesse sentido. A
dobra do valor do Fundo Rotativo, as cotas extras para material permanente garantem
á escola toda a manutenção e material pedagógico para ter uma escola atraente e ativa
no combate á evasão, abandono.
As ações pedagógicas junto aos professores, é fundamental para garantir aos
alunos sua permanência com sucesso. O aluno não desanima vendo que existe uma
possibilidade de avançar nos estudos. Assim procuramos sempre manter nossos
alunos motivados, através de ações pedagógicas prazerosas, buscando manter o aluno
com chances no ambiente escolar

RESULTADOS:
Os resultados para os alunos e comunidade escolar são satisfatórios: reduzimos o
nosso índice de evasão e abandono, em 2016 e 2017 índice zero (0.0%).
Encontramos dificuldades com relação ao Ensino Médio pois questões de
gravidez precoce, sair da escola para trabalhar na colheita, corte de pinus, eucalipto,
colheita de erva, são difíceis de serem contornados.
Na questão da EJA encontramos dificuldades pois são jovens mais
independentes de suas famílias e que vêem outros atrativos fora da escola, mesmo
com toda essa situação temos um número significativo de alunos matriculados e
freqüentando.
Dado a situação do contexto escolar de nossa comunidade nos sentimos
satisfeitos com os resultados alcançados.
O envolvimento escola/comunidade promove confiança entre ambos.
Hoje desfrutamos de respeito e prestigio na comunidade dado a esse
envolvimento.
.
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TÍTULO: Combate ao abandono escolar através do conhecimento da realidade do
aluno
INTRODUÇÃO:
Em nossa escola temos uma realidade diferenciada das demais escolas do
nosso município. Somos uma escola do campo, que atende alunos oriundos de
diversos bairros, num raio de cerca de 100km. Somos uma escola que trabalha
em dualidade administrativa.

A Escola Municipal Paulo Novochadlo atende

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos inicias, e o Colégio Estadual do

Campo Cerrado das Cinzas com anos finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio.
Grande parte de nossos alunos iniciam seus estudos desde pequenos e
completam o Ensino Médio no mesmo prédio. O Colégio Estadual do Campo
Cerrado das Cinzas atende cerca de 130 alunos e a Escola Municipal Paulo
Novochadlo cerca de 150 alunos.
Funcionamos no período matutino e noturno, sendo que as salas são
ocupadas pelos alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais no período vespertino.
Mesmo sendo uma escola pequena, em que a comunidade se faz presente,
começamos a perceber a desmotivação dos alunos, o que acabava gerando
abandono.
Realizamos já há algum tempo o Conselho de Classe Participativo, no
levantamento dos dados percebemos a desmotivação dos alunos e ao
levantarmos o assunto em Conselho de Classe nos deparamos com as diversas
situações que nossos alunos enfrentam que consequentemente levam ao
abandono e evasão. Os pontos levantados foram: distância, muitos saem muito
cedo de casa, ficam cerca de 3h diárias no transporte escolar, além de andarem
quilômetros até chegarem ao ponto, a falta de contextualização do professor ao
trabalhar seu conteúdo, a falta de professores que acaba gerando aulas vagas
entre outras.
Percebemos assim que era necessário um conhecimento prévio da
realidade do aluno, buscando assim estabelecer vínculos e maior proximidade
entre o corpo docente e discente. O professor Junior Cesar Anhaia, que foi aluno
de nossa escola sugeriu que deveríamos percorrer o caminho dos alunos, começa
aí uma proximidade que gerou e geram muitos frutos e resultados.

JUSTIFICATIVA
Justifica-se a implementação das ações na tentativa da melhoria dos índices
de evasão e abandono, buscando um novo sentimento do aluno em relação aos
professores e escola, assim como buscar desenvolver na equipe docente
comprometimento para com os alunos e escola.
OBJETIVO
 Diminuir a evasão e abandono;

 Promover um espírito de pertencimento nos alunos e comunidade escolar.
ENCAMINHAMENTOS
Após analisarmos os dados do Pré-conselho de classe percebeumos

a

desmotivação dos alunos, o que acabava gerando o abandono escolar. Como na
escola já era realizado a algum tempo um Conselho de Classe Participativo, com
presença de alunos, pais e professores, após a apresentação e análise dos dados,
foi sugerido pelo professor Junior Cesar Anhaia, que já foi aluno de nossa escola,
que os professores e funcionários conhecessem a realidade dos alunos,
percorrendo o caminho pelo qual eles passam para chegar à escola todos os dias.
Além dessa ação, nesse mesmo momento foi proposto que a escola deveria
aproximar-se da comunidade, promovendo uma Gestão que trouxesse todos para
dentro da escola.
Um dos problemas que a escola enfrentava também era a falta de
professores, muitas das quais justificadas, o que acarretava em transtornos na
organização do trabalho pedagógico, e isso acabava desmotivando ainda mais os
alunos, pois percorriam horas dentro do transporte escolar e ao chegarem na
escola o horário era especial.
Na tentativa de aproximar comunidade e escola e também reconhecimento
da

realidade

dos

alunos,

desenvolvemos

alguns

projetos,

tais

como:

Acampadentro, Caminho das Pedras e Cerrado em Ação.
No Acampadentro, os alunos do Ensino Fundamental, geralmente em uma
sexta-feira, assistem suas aulas normalmente no período da manhã, no período da
tarde temos atividades esportivas e no período da noite uma Gincana Cultural
juntamente com os alunos do Ensino Médio. Os alunos dormem na escola, com
professores e funcionários, nesse momento ampliamos os laços e vínculos,
conversamos e colhemos muitas histórias que ficam para sempre guardadas tanto
na memória dos docentes como dos discentes. Ao amanhecer todos tomam café
e juntos partem para o Projeto Caminho das Pedras. Nesse outro projeto, todos
(professores, funcionários) com o ônibus escolar, utilizado diariamente por nossos
alunos, vamos fazer a entrega de todos os alunos, percorrendo assim, todo o
trajeto que nossos alunos fazem todos os dias por anos. Após isso, pudemos
perceber que os professores passaram a ter maior compromisso com a escola,
com os alunos e com o trabalho em sala de aula, pois conhecem a realidade e

dificuldades pelas quais os alunos passam.

Outro ponto a ser levantado é a

valorização dos alunos, isso acaba gerando um sentimento de pertencimento e
motivação, evitando assim o abandono.
Um outro projeto que tem aproximado muito a comunidade e a escola é o
Cerrado em Ação, onde é um dia em que a escola e comunidade externa prestam
serviços sociais, oferecem orientação, e juntos passam um dia agradável com
várias atividades.

O último realizado contamos com serviços de Assessoria

Jurídica, Atendimento Básico de Saúde, Assessoria Financeira, Emissão de
Carteirinha Estudantil, Palestra de Prevenção ao uso de Drogas, Cabeleireiro,
Manicure, Oficina de Contação de Histórias, Cinema, Oficina de Jogos, Feira do
Produtor e Apresentações Culturais de todas as escolas do município, tudo em
parceria com faculdades, comércio e Prefeitura Municipal.

Nesse momento,

promovemos o trabalho é feito na escola por nossos alunos, buscando assim a
valorização das atividade pedagógicas.

RESULTADOS
Após o desenvolvimento dos projetos notou-se uma significativa melhoria no
abandono e evasão, vários alunos que já tinham saído da escola há anos após a
maioridade, retornaram e concluíram seus estudos. Outro fator importante é o
comprometimento dos professores e funcionários, pois ao conhecer a realidade
dos alunos, percebem as dificuldades que enfrentam para chegar a escola, e
procuram a partir disso desenvolver práticas significativas e que contribuam na
formação integral de nossos alunos.
Sabe-se que é uma longa caminhada, e que ano após ano o trabalho
precisa ser refeito, no entanto, percebemos no olhar dos alunos, professores e
funcionários o carinho pela atividade que desempenham.

