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Apadrinhamento dos alunos: juntos somos mais fortes 
Professores: Ana Paula Cavalcante Oliveira Marcolino, 

Juliana Yuri Ueji Begnossi. 
  
 
 
Introdução 

O índice de evasão escolar preocupa professores e frequentemente tem 
sido alvo de discussão nas reuniões pedagógicas.  

Há muitos motivos que levam o aluno a deixar de estudar, os quais podem 
estar relacionados ao próprio universo discente, tais como imaturidade, 
desconhecimento ou insuficiência de informações sobre o curso em que 
ingressou, dificuldade de adaptação ao ambiente escolar, problemas 
financeiros, familiares ou, ainda, insatisfação com o sistema de ensino ou, até 
mesmo, descontentamento com a profissão escolhida. Para serem minimizados, 
alguns desses problemas fogem de nossa governabilidade. Outros, porém, 
dependem de ações desenvolvidas por professores e coordenadores.     
 O presente projeto tem como objetivo principal, melhorar o vínculo professor – 
aluno do curso técnico em enfermagem, a fim de identificar os motivos que podem 
influenciar na evasão escolar e intervir precocemente.  

 

  
Justificativa  

Segundo dados fornecidos pela coordenação pedagógica de nossa 
escola, o índice de evasão escolar de nosso curso vem numa crescente, onde 
no primeiro semestre de 2014 o índice foi de 12,03%, já no segundo semestre 
de 2014 foi de 16% e no primeiro semestre de 2015 o índice foi de 25% 

Sendo assim, o corpo docente do curso técnico em enfermagem 
preocupado com os tais dados, pensou em ações que trouxessem os alunos 
mais próximos de seus docentes de tal forma que o professor fosse visto não 
somente como aquele que passará conhecimentos, mas sim como aquele que 
o aluno pode recorrer quando houver algum tipo dificuldade.   
 
Desenvolvimento 

O trabalho será desenvolvido com os alunos do primeiro módulo do 
curso, onde os professores serão divididos de tal forma que todos os alunos 
tenham um professor – padrinho (ANEXO 1). 

 Estes alunos serão acompanhados durante o semestre, estabelecendo 
contato com o seu padrinho quinzenalmente. 

No caso do aluno apresentar diminuição de sua frequência em sala de 
aula ou campo de estágio, o professor responsável por ele deverá fazer contato 
com o mesmo para diagnosticar motivo das faltas e resgatá –lo precocemente.  

Será viabilizado também grupos de estudos para auxiliar nas 
dificuldades encontradas pelos alunos do primeiro módulo, onde alunos do 
terceiro e quarto módulo auxiliarão de maneira voluntária. 

  
 
 

Cronograma das atividades 
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Conhecer os alunos “apadrinhados” e estabelecer o 

primeiro contato.  

Agosto 

Formar um grupo de whatsapp com alunos apadrinhados Agosto 

Estabelecer um contato com alunos apadrinhados 

extraclasse,  através do telefone, rede social, contato na 

escola, etc 

quinzenalmente 

Estabelecer contato com alunos que apresentar 

diminuição de sua frequência escolar 

Sempre que 

necessário 

Para o primeiro módulo, o professor padrinho viabilizará 

pequenos grupos de estudo onde o será discutido 

assuntos de interesse dos alunos, auxiliando em suas 

dificuldades e ajudando-o a ter uma vida semanal de 

estudo,  para que seja possível desenvolver oportunidades 

e reflexões sobre a importância do conhecimento na vida 

do aluno. 

Os alunos do 3 e 4 módulo que auxiliarão de forma 

voluntária.  

Agosto a 

Novembro 

Quarta 18h as 

19h 

 e sábado 12h as 

13h 

 
 
Resultados esperados 
 Espera-se com este projeto que os alunos sintam – se mais valorizados 
e felizes, com isso contribuindo com a melhoria de seu rendimento escolar, 
bem como diminuir os índices de evasão.    
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ANEXO 1 – RELAÇÃO DOS ALUNOS E SEU RESPECTIVO PADRINHO 
 

PROFESSORA ANA PAULA C.O. MARCOLINO PROFESSORA JULIANA YURI UEJI BEGNOSSI 

ADRIELE CAROLINE PASCHOAL CATELLI 
ALICE SCOMBATTI PEREZ 

ALINE APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA 
ANA BEATRIZ AMORIM DA SILVA 

ELOISE RAQUEL DO CARMO SANTOS 
GABRIELA ORNELAS VALENTE DE FREITAS 

GISLENE DE DEUS NICOLAU 
JESSICA ARIANE DE MATOS GONCALVES MARIANO 

JESSICA CAMILA BRANDÃO GONÇALVES 
KETHELYN FERNANDA FAUSTINO DOS SANTOS 

LARISSA VENTURA DA SILVA 
LARISSE ANGELICA DE FREITAS SANTANA 

MARIA ISABELA SAMPAIO 
MELISSA KELLY REIS DOS SANTOS 

RAFAEL LUIZ DOS SANTOS 
RAQUEL DA SILVA SOUZA 

SILVIA GOMES PEREIRA AGUIAR 
SINDI LOURHANI SILVA MOTA 
THAMIRIS APARECIDA LOPES 

YASMIN FERREIRA ALVES 

ALINE DO AMARAL 
ANA CLAUDIA DE SOUZA 

ANA PAULA SILVA DOS SANTOS 
ANDREZA MENDES DA SILVA 

BRUNA RODRIGUES CAVALCANTE DA SILVA 
CARLOS FERNANDO GASQUE FILHO 

DAIELE SOUZA CARDOZO 
DAYANA ALINE SANTANA SILVA 
FABIANA LUCIA DIAS DE SOUZA 

GABRIEL TEIXEIRA CRUZ 
JESSICA GABRIEL 

LETICIA RUBIO MELO 
MAISA KLEMP ROSA CATELLI DA SILVA 

MARCELA NOGUEIRA BARBOSA DA SILVA 
MARISA PIVA BERTOLASSI GONCALVES 

MERCIA FLAVIA PRADO 
NAIARA BARBOSA IGLECIAS 

NATANAEL DUTRA DE ALMEIDA 
NERIVONE DE OLIVEIRA FERREIRA 

THAIS DA SILVA 
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