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INTRODUÇÃO

O abandono escolar é um problema 
constantemente percebido no cotidiano da escola, 
deste modo, faz-se necessário discutir ações e 
traçar estratégias no sentido de prevenir casos de 
infrequência, detectando suas causas, bem como 
conhecer os encaminhamentos previstos para cada 
segmento da escola quando detectado um caso de 
abandono/infrequência escolar. 

Para esse dia, propõe-se uma oficina, onde sejam discutidos os 
índices de abandono e motivos que levaram à infrequência e/ou desistência dos 
estudantes na sua instituição de ensino, utilizando vídeo, leitura de texto, estudo de casos 
como subsídios para elaboração de um plano de ação para o combate ao abandono escolar 
e a análise do PPP da sua escola para complementações.

Objetivos:
• Refletir sobre as taxas de abandono e evasão escolar, definindo ações para reduzi-las;

• Capacitar professores e pedagogos quanto ao seu papel no combate ao abandono escolar, 
considerando as orientações do Caderno do Programa de Combate ao Abandono Escolar, 
proposto pela SEED;

• Conscientizar os profissionais da educação quanto à necessidade do acompanhamento 
da frequência do estudante, destacando procedimentos concretos no cotidiano;

• Promover reflexões e discussões, definindo estratégias locais que propiciem a diminuição 
dos índices de abandono na comunidade escolar, buscando garantir a permanência do 
estudante na escola;

• Identificar os motivos que levam ao abandono escolar, procurando desenvolver ações 
fundamentadas teoricamente para tratar as razões que estão no âmbito de resolução da 
escola.
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PROVIDÊNCIAS
Para a realização da oficina é necessário que o mediador providencie:

• Levantamento de dados de abandono da escola e dos motivos que levam à 
infrequência e/ou desistência dos últimos dois anos, com base no SERE e na Planilha do 
Combate ao Abandono Escolar ou SERP (para as escolas que já acessam o sistema);

• Auditório/ Sala ampla;
• Projetor multimídia; 
• Acesso à Internet;
• Roteiro na página da Formação em Ação disponível no Portal Dia-a-Dia;
• Impressão dos anexos em uma quantidade adequada;
• Projeto Político-Pedagógico (o mediador deve verificar previamente se as ações 

previstas para a atividade 06 estão contempladas nesse documento);
• Para melhor organização didática desta Oficina a mesma está dividida de acordo 

com cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Período Atividade Organização

Manhã
(8h – 12h)

Abertura e Vídeo “Ausentes: evasão escolar no 
ensino médio”

Coletivo

Leitura do texto “Combate ao abandono 
escolar: um dever (e um desafio) de todos”

Grupos

Estudos de caso Grupos de até 05 
participantes

Apresentação dos estudos de caso e das 
questões propostas a partir da leitura do texto

Coletivo

Apresentação dos índices previamente 
levantados pela equipe pedagógica sobre 
infrequência e abandono na escola

Coletivo

Tarde
(13h – 17h)

Elaboração do Plano de Ação de combate ao 
abandono escolar

Coletivo

Análise do PPP e possíveis proposições de 
complementação

Coletivo

Síntese dos trabalhos realizados, 
encerramento e avisos finais

Coletivo
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PERÍODO DA MANHÃ 
ATIVIDADE 01
• Abertura e avisos da escola

• Apresentação do cronograma 

• Vídeo “Ausentes: evasão escolar no ensino médio”

Logo após a abertura e os informes gerais da escola, orienta-se apresentar ao grande 
grupo como serão organizados os trabalhos do dia. Sugere-se projetar o cronograma, 
presente nesse roteiro, ou distribuir cópias para cada participante.

Acesse e assista ao vídeo “Ausentes: evasão escolar no Ensino Médio”, disponível 
na página do Formação em Ação, no portal Dia a Dia Educação, reflita e debata o com o 
grupo:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uKY-oq_RHXc&feature=youtu.be

1. Sobre o desinteresse, apontado como um dos principais motivos da evasão escolar 
no Ensino Médio, responda:
a) Quais são as causas que levam um(a) estudante ao desinteresse?
b) Você percebe essas causas no seu ambiente escolar?

2. Com base na citação abaixo, responda:

“São três coisas importantes que o professor precisa ter: dominar o conteúdo que ele vai ensinar, ter 
uma boa gestão de sala de aula e ter um bom relacionamento interpessoal”. (Arnaldo Valentim da Silva 
– Coord. do EM – E. E. Álvaro Cotomacci)

a) Entendendo que o domínio de conteúdo depende da formação acadêmica e continuada 
do profissional, o que se compreende por gestão de sala de aula? 

b) Uma das premissas de um bom relacionamento interpessoal é o respeito mútuo. 
Como acontece essa relação entre professor-estudante/estudante-professor?

https://goo.gl/zgzz2f
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ATIVIDADE 02

 Neste momento, os participantes serão divididos em pequenos grupos para a leitura 
do Texto “Combate ao abandono escolar: um dever (e um desafio) de todos” (anexo I) e 
farão o registro de três questionamentos que o texto suscita.  

ATIVIDADE 03

 Para os Estudos de Caso (anexo II) os participantes deverão estar divididos em 
grupos de cinco pessoas. Cada grupo deve escolher um(a) coordenador(a) e um(uma) 
relator(a).  
 Após a realização das atividades, os grupos apresentarão para o coletivo o que foi 
discutido nos estudos de caso, assim como os questionamentos levantados a partir da 
leitura do texto da atividade 02.

ATIVIDADE 04

O mediador deverá apresentar para todo o grupo os dados de abandono e os 
motivos que levaram à infrequência e/ou desistência na escola nos últimos dois anos. Estas 
informações auxiliarão nas atividades previstas para o período da tarde.

PERÍODO DA TARDE

Atividade 05

 A partir dos índices de abandono de sua escola apresentados no período da manhã, 
os participantes deverão elaborar coletivamente um Plano de Ação que contemple as 
estratégias e ações realizadas por cada segmento da comunidade escolar, com o intuito de 
prevenir, minimizar e combater o abandono escolar e suas causas. Utilize o anexo III como 
modelo. 

Atividade 06 

Após a realização do Plano de Ação, o mediador deverá apresentar o Projeto 
Político-Pedagógico no projetor multimídia apontando se o problema do abandono está 
contemplado num dos marcos desse documento. 



5

COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR: 
UM DEVER (E UM DESAFIO) DE TODOS

Entendendo o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola como o documento que 
registra o que se planeja, o que se define como objetivos, bem como as ações e os métodos 
necessários para atingi-los, tudo discutido e elaborado coletivamente; e que nele, através 
de diagnóstico criterioso, se detecta as necessidades específicas do ambiente escolar de 
acordo com a realidade da comunidade local, propõe-se os seguintes questionamentos: 

• O problema do abandono e evasão está contemplado no marco situacional do PPP 
da sua escola? 

• Há alguma ação prevista no marco operacional desse documento no sentido de 
minimizar as causas e prevenir o problema? 

• Se sim, elas estão atualizadas e sendo cumpridas? 
• Caso a resposta seja não, os participantes deverão elaborar sugestões de alteração 

do documento. Sugere-se a inserção dos dados de abandono e evasão de sua escola no 
marco situacional; a utilização da legislação (anexo IV) e do Caderno do Programa de 
Combate ao Abandono Escolar como respaldo para a escrita do marco conceitual; e as 
estratégias de prevenção e combate ao abandono, propostas no Plano de Ação, no marco 
operacional.

Atividade 07

• Síntese dos trabalhos realizados; 
• Encerramento;
• Avisos finais.
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