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MOMENTO 1 (4h) MOMENTO 2 (4h)

Boas vindas
Acompanhamentos dos egressos da 

Educação Profissional

Relação do Arranjo Produtivo Local e 

os cursos ofertados  na  Educação 

Profissional

AGENDA DO DIA 25 DE JULHO



AGENDA  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

AÇÃO TEMPO

Objetivo 5 min

Analisar os índices de abandono dos Cursos

Técnicos da escola
30 min

Conhecer práticas exitosas de acompanhamentos

dos egressos
1h15

A empregabilidade dos nossos alunos 1h



OBJETIVO

Analisar os índices de abandono dos Cursos Técnicos da

escola, conhecendo boas práticas para elaborar um Plano de

Ação contemplando os pontos de atenção a serem superados.



AGENDA  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

AÇÃO TEMPO

Objetivo 5 min

Analisar os índices de abandono dos Cursos Técnicos da

escola
30 min

Conhecer práticas exitosas de acompanhamentos dos

egressos
1h15

A empregabilidade dos nossos alunos 1h



Vamos conversar sobre os índices de abandono 

dos cursos técnicos de sua escola?



Quais os motivos que 
contribuem para que 
haja matrícula nos 

cursos técnicos 
ofertados em sua 

escola?

Quais as principais 
causas do abandono  
dos cursos técnicos?



Como é feito o acompanhamento do abandono escolar nos cursos 
técnicos?

Há algum monitoramento para prevenir o abandono?

A escola conhece os principais motivos do abandono ? 
Quais são os motivos relacionados ao que acontece dentro da escola? 
E quais são os relacionados aos que vão além dos muros da escola? 



Vamos nos dividir em 03 grupos, cada grupo irá  analisar os índices de alunos 

matriculados, desistentes e concluintes dos cursos técnicos de sua escola, referente aos 

4 (quatro) últimos semestres encerrados e discutir sobre as questões:

Quantos 
estudantes foram 

matriculados?

Quantos 
estudantes 

desistiram ou 
evadiram em cada 

semestre?

Quantos 
estudantes 

concluíram o curso 
técnico?

VAMOS A PRÁTICA

1 2 3



Agora que os dados já foram analisados, o grupo deverá pensar em quais ações 

podem ser desenvolvidas pela escola, que visem à permanência e ao sucesso escolar 

do estudantes dos cursos técnicos

VAMOS A PRÁTICA

SOCIALIZAÇÃO



AGENDA  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Ação Tempo

Objetivo 5 min

Analisar os índices de abandono dos Cursos Técnicos da 

escola
30 min

Conhecer práticas exitosas de acompanhamentos dos 

egressos
1h15

A empregabilidade dos nossos alunos 1h



Estudante 
matriculado

Curso 
técnico em 
andamento

Curso 
técnico 
concluído

Acompanhamento de 

Egressos

ALUNOS EGRESSOS

APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO, COMO A SUA ESCOLA REALIZA O

ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS?



1. Serão apresentadas práticas exitosas de

acompanhamentos dos egressos da

Educação Profissional (cases)

2. Discussão sobre as práticas em grupos.

COMO FAZER ISSO NA PRÁTICA?

Nesta atividade vamos refletir sobre o acompanhamento dos egressos dos

cursos técnicos, visando a obtenção de informações sobre a atuação

profissional dos estudantes. Para tal:



Prática  01

C.E. EDUARDO VIRMOND SUPLICY 

No curso técnico em Design de Interiores, os

alunos egressos participam de atividades como a

Semana do Curso com circuito de palestras e

atividades voltadas à área técnica. Neste ano, foi

feita uma reunião com entrega de certificados e

encaminhamento para o registro profissional.

Temos grupo de WhatsApp onde mantemos

contato e informações dos alunos formados. As

mídias de Facebook também são atualizadas

constantemente, onde trocamos informações

entre alunos matriculados e egressos.



Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins

Prática  02

A escola oferta os seguintes Cursos Técnicos: Administração,

Eletromecânica, Eletrônica, Informática, Meio Ambiente, Química,

Secretariado.

O processo ocorre informalmente por meio de contato telefônico realizado

pela secretaria da escola. Os professores e coordenadores de cursos

também repassam informações para a secretaria, porque, após a

conclusão do curso, mantém-se contato com os alunos por meio das mídias

sociais (Watts, Facebook, Instagran).

As informações utilizadas e compartilhadas na escola são:

- O que você está fazendo hoje: Estudando? Trabalhando na área do

curso? Os dois?

- Como você avalia o período que esteve em nossa escola?

- O aprendizado que você recebeu contribuiu para o sucesso pessoal e

profissional?

- Você divulga e indica a escola e seus cursos para outras pessoas?

- Você tem interesse de fazer outro curso na instituição?



Em nossa escola, os alunos são

orientados, que após concluírem os

cursos, devem preencher um formulário

que se encontra disponível no site da

escola, informando o seu destino com

relação a trabalho e/ou a outra formação

educacional. Enviamos também

mensagem via e-mail para obter essas

informações.

CEEPA Mohamad Ali Hamzé - Cambará

Prática  03





Como podemos fazer o levantamento sobre empregabilidade de nossos estudantes?

Agora que já conhecemos algumas práticas, vamos debater sobre as questões referentes 

à empregabilidade dos estudantes dos cursos técnicos 

Vamos nos reunir em grupos, cada um analisa uma prática discutir sobre as estratégias de acompanhamento de egressos 

apresentadas:

Quais as estratégias utilizadas por sua escola para o acompanhamento dos 

egressos? 

Os estudantes concluintes dos cursos técnicos de sua escola conseguem se inserir 

no mundo do trabalho? Que tipo de atividade profissional eles desenvolvem?



SOCIALIZAÇÃO



AGENDA  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

AÇÃO TEMPO

Objetivo 5 min

Analisar os índices de abandono dos Cursos Técnicos da

escola
30 min

Conhecer práticas exitosas de acompanhamentos dos egressos 1h15

A empregabilidade dos nossos alunos 1h



Agora, com base na discussão realizada sobre o Acompanhamento de
Egressos da sua escola:

1. Nos mesmos grupos vamos preencher o quadro a seguir fazendo a
análise da situação de sua escola.

2. Após esse registro, cada grupo apresentará seus registros para que
todos possam compartilhar as opiniões, ideias e sugestões.

QUADRO DE PONTOS DE ATENÇÃO - MONITORAMENTO 

DE EGRESSOS



2019

PONTO DE ATENÇÃO 

SOBRE MONITORAMENTO 

DE 

EGRESSOS/CONCLUINTES

O QUE PODE SER FEITO PARA 

MELHORAR O 

ACOMPANHAMENTO DOS 

EGRESSOS?

QUAL O DESAFIO PARA 

IMPLEMENTAR ESSA AÇÃO?

1 

2

3

4

QUADRO DE PONTOS DE ATENÇÃO - MONITORAMENTO DE EGRESSOS



Para finalizar as atividades, relacionando-as à Empregabilidade, organize

um plano de ação que busca organizar/criar formas de acompanhamento

de egressos/concluintes.

1. Em grupos pequenos, preencha o Plano de Ação, com o olhar voltado

para sua escola,

2. Após registro, apresente aos demais grupos.

3. Finalize a atividade, organizando, no grande grupo, uma forma de

efetivação desses plano.

VAMOS A PRÁTICA - Plano de Ação



Plano de Ação para fortalecimento das demanda dos arranjos 

produtivos locais e os cursos técnicos

Objetivo Meta/Prazo Ações Detalhamento 

de Ações

Responsável

O que queremos 

alcançar quanto ao 

acompanhamento 

de egressos?

Qual resultado 

a atingir e em 

quanto 

tempo?

O que fazer para 

alcançar os 

objetivos?

Como 

desenvolver 

essas ações?

Quem executará 

as ações?


