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Resumo 

O presente trabalho busca apresentar as ações de acompanhamento 

pedagógico que estão sendo realizadas com estudantes dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio, subsequentes e superiores do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria – CTISM. Este trabalho integra as ações a serem 

desenvolvidas pelo “Projeto Piloto de Acompanhamento Pedagógico com os 

alunos do CTISM-UFSM: ações de inclusão e sucesso no desempenho 

acadêmico”. As ações de acompanhamento pedagógico iniciaram em setembro 

do ano de 2015, desde então essas atividades estão sendo realizadas por 

bolsistas dos cursos de Educação Especial e Pedagogia da UFSM e 

pedagogas do Departamento de Ensino do CTISM. Dentre as ações realizadas 

está o espaço de escuta que é oferecido ao estudante, como uma possibilidade 

de expor as dificuldades que está encontrando em sua trajetória de formação e 

assim buscar junto com as bolsistas e pedagogas maneiras de suprir tais 

dificuldades. Além disso, outras ações também estão sendo realizadas, como 

auxílio para o gerenciamento do tempo para estudo, rodas de conversa entre 

representantes de turmas, espaço para diálogo com os pais a respeito da 

situação escolar de seus filhos, entrevistas individuais e mapeamento das 

turmas, acompanhamento individual dos alunos com baixo rendimento e 

acompanhamento das aulas de apoio que são ofertadas. O trabalho de 

acompanhamento pedagógico acontece no sentido de acolher os estudantes, 

visando à permanência e êxito destes no CTISM. 
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Introdução 

O alto índice de reprovação vem sendo motivo de preocupação e 

discussão no contexto escolar. Pensando em diminuir esses índices e 

promover o sucesso escolar dos alunos, foram colocadas em prática algumas 

ações no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria.  

Uma pesquisa inicial sobre esses índices apontou para um crescimento 

do número de alunos que reprovaram, principalmente nos primeiros anos do 

ensino técnico integrado ao ensino médio. Os dados de 2010 indicam que do 

total de 60 estudantes que ingressaram no primeiro ano, apenas três haviam 

reprovados. Em 2013, esse número é quase quatro vezes maior,  isso somente 

nos alunos do primeiro ano. Nos anos subsequentes, esse aumento se 

manteve, até em razão do número de vagas também aumentarem.  

Dados do ano de 2015 mostram que em um total de 107 alunos do 1º 

ano de ensino médio integrado 23 alunos reprovaram, o que corresponde a 

24% de alunos reprovados. Já no 2º ano de ensino médio integrado em um 

total de 78 alunos, 9 reprovaram, correspondendo a 11% de alunos 

reprovados. Por fim entre os alunos do 3º ano do ensino médio integrado, em 

um total de 47 alunos, apenas 1 reprovou, correspondendo a 2%. 

Nos primeiros anos dos cursos integrados o índice de reprovação ficou 

em 21% e 24%. Com base nessa estatística, percebe-se que houve um 

crescimento nas taxas de reprovação. Além da preocupação com os cursos 

técnicos integrados, também existe uma preocupação com os alunos do Curso 

Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio, na modalidade 

PROEJA, que também vem apresentando elevado índice de reprovação e 

abandono do curso. 

Com o intuito de diminuir o número de alunos reprovados, o trabalho de 

acompanhamento pedagógico busca realizar intervenções com os estudantes, 

buscando promover a cultura do estudo, superação das dificuldades e 

preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. 

Este artigo visa apresentar as ações de acompanhamento pedagógico 

que é realizado por monitoras pedagógicas no Colégio Técnico Industrial de 

Santa Maria. Busca também explicar brevemente o funcionamento e a 

importância da monitoria que é realizada por bolsistas de diferentes áreas, bem 



como o espaço de escuta que é oferecido aos alunos e encontros realizados 

com representantes de turmas. Essas atividades são realizadas através do 

“Projeto Piloto de Acompanhamento Pedagógico com os alunos do CTISM-

UFSM: ações de inclusão e sucesso no desempenho acadêmico”, o qual 

também pretende-se apresentar.   

A partir do relato de experiência e da apresentação do projeto também 

serão apresentados referenciais teóricos que abordam os temas de fracasso 

escolar, bem como a relevância do trabalho de acompanhamento pedagógico e 

o espaço de escuta que é oferecido ao aluno e sua família na escola. 

 

Acompanhamento pedagógico: prática que objetiva o sucesso escolar 

O trabalho de acompanhamento pedagógico no Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria é realizado como uma prática que busca contribuir, 

na superação das dificuldades encontradas pelos estudantes durante o período 

de formação. Para isso, além de um espaço de escuta aonde o aluno pode 

expor as suas dificuldades, ainda é oferecido a ele o trabalho dos monitores 

das disciplinas a qual ele necessita. Com esse trabalho é possível que os 

estudantes se desenvolvam de maneira satisfatória, com uma formação de 

qualidade, diminuindo também os índices de evasão, que é uma das principais 

preocupações da instituição, visto que o histórico de reprovações anteriores 

representa uma maior chance de abandono escolar.  

É possível destacar alguns comportamentos individuais que são 

preditores do abandono, como estudantes que possuem baixas aspirações 

educacionais e ocupacionais, grande número de faltas, mau comportamento e 

gravidez. Isso está relacionado ao histórico de reprovações, sendo que quanto 

maior forem as experiências de reprovações, maior as chances de que esse 

estudante abandone a escola. A decisão de abandonar a escola está na 

relação entre esses fatores (RUMBERGER, 2011). Por isso a necessidade do 

acompanhamento pedagógico. 

Além de propiciar o esclarecimento de dúvidas em relação aos 

conteúdos das disciplinas, através do trabalho de acompanhamento 

pedagógico, os estudantes passam a criar uma cultura de estudo, já que nas 

aulas de apoio o aluno tem a oportunidade de resolver exercícios nos quais 



apresenta dificuldade, rever conteúdos anteriormente estudados, além de 

trabalhar assuntos exigidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

Atividades desenvolvidas no Projeto de Acompanhamento Pedagógico no 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM 

 

No ano de 2015, a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos, 

iniciaram as ações do Programa Piloto de Acompanhamento Pedagógico com 

estudantes do CTISM-UFSM. Fazem parte do projeto, desenvolvendo o 

trabalho como monitores, alunos de ensino superior das seguintes áreas: 

Português, Matemática, Física, Química, Geografia, Inglês, Mecânica, 

Informática e Eletrotécnica, além de alunas dos cursos de Pedagogia e 

Educação Especial que atuam como monitoras pedagógicas. Os alunos, 

monitores dessas áreas foram selecionados pelas orientadoras do Projeto, 

Mariglei Severo Maraschin, Liniane Medianeira Cassol, Camila Sehmen e 

Nisiael Oliveira. 

 As atividades iniciaram com a realização de entrevistas com alunos do 

primeiro ano do ensino médio integrado, momento em que estes puderam falar 

um pouco sobre a sua trajetória de estudante, potencialidades e dificuldades no 

meio escolar, sobre suas perspectivas para o futuro e sobre o que esperavam 

da escola. Esse primeiro momento foi de extrema importância para as 

atividades que foram realizadas posteriormente, pois já propiciou o 

estabelecimento de vínculo entre aluno e monitora, no sentido de o aluno 

perceber que ali havia alguém que estaria a disposição para ajudar a superar 

as dificuldades que poderiam surgir dali para frente. 

Posteriormente, enquanto já eram realizadas as avaliações bimestrais 

organizamos momentos de conversa com alunos que estavam com 

dificuldades em relação aos conteúdos trabalhados nas disciplinas, com o 

intuito de orientar os mesmos a comparecerem nas aulas de apoio para 

retomarem o conteúdo trabalhado em sala de aula, esclarecerem dúvidas e 

principalmente identificar as falhas que aconteceram no processo de ensino-

aprendizagem, que tem como consequência o baixo desempenho nas 

disciplinas. Nesse momento os alunos também puderam falar sobre como 



estavam se percebendo enquanto estudantes, suas angústias e preocupações 

em relação a aprendizagem e ao andamento do curso. 

 

a) Espaço de Diálogo 

 

O espaço de diálogo é oferecido aos estudantes, acontece por meio de 

duas ações: o aluno procura as monitoras de apoio pedagógico ao perceber 

que suas práticas de estudo e desempenho escolar não estão acontecendo de 

maneira positiva, ou então as monitoras do apoio pedagógico, procuram o 

aluno para conversar, buscando identificar o que está interferindo de maneira 

negativa nas práticas de estudo do mesmo.  

O espaço de diálogo é relevante, pois contribui para que possamos 

compreender as dificuldades relacionadas aos aspectos individuais que 

interferem e são interferidas por questões mais amplas e mais complexas. O 

fracasso escolar está relacionado ao contexto social mais amplo.  

Muitas vezes o que vem interferindo no sucesso do aluno na escola, 

está vinculado a questões sociais mais amplas, como por exemplo: dificuldades 

financeiras da família (falta de alimentação, passagem de ônibus, material de 

uso pessoal, etc.), violência familiar, doença na família, entre outros. A 

realidade vivenciada na escola não pode representar, se não a mesma 

realidade vivenciada por esses estudantes em outras instituições da vida 

social. Como salienta Corrêa (2012) 

Como essa escola não está dissociada da sociedade, da qual faz 
parte, não se pode dela falar de forma isolada. Profundas mudanças 
sociais ocorreram e continuam acontecendo, principalmente em 
decorrência de novas configurações conjunturais assumidas com 
certa constância pelo capitalismo, o que têm promovido e entranhado 
novas e velhas formas de desigualdades sociais e culturais 
(CORRÊA, 2012, p. 130- 131). 
 

Nesse sentido, Bock et al (2008) compreende que a escola deve sofrer 

profundas mudanças nas suas práticas pedagógicas, que todos possam ser 

incluídos com suas dificuldades e potencialidades. Necessariamente a escola 

deve ter relação com a vida dos estudantes, ou seja, “todo o trabalho dessa 

instituição social está e deve estar voltado para a realidade, da qual buscamos 

melhorar nossa compreensão para transformá-la permanentemente” (BOCK, 

2008, p. 274). 



O espaço oferecido aos alunos para falarem sobre suas dificuldades 

está contribuindo muito para promover o sucesso escolar dos mesmos, pois é 

nesse momento em que ele se sente confortável para expor as suas fraquezas 

e no que sente dificuldade. 

A partir da escuta dos alunos e também da conversa com os 

professores, passamos a conhecer como acontece o processo de ensino-

aprendizagem do estudante, e a partir disso são pensadas diferentes 

estratégias para superar os entraves que existem nesse momento. Algumas 

ações são: organização/gerenciamento do tempo de estudo, convite para rodas 

de conversa, aulas individualizadas com os monitores das disciplinas, encontro 

com representantes de turmas, entre outras. 

Além da atuação dos monitores no Departamento de Ensino, também 

existe um trabalho que é realizado nos corredores da escola. Através da 

observação, conversa e escuta que acontece nesse espaço é que conhece-se 

as relações que existem nesse contexto. Observa-se quais são os grupos que 

existem na escola e como está a relação dos alunos uns com os outros. Muitas 

vezes as principais problemáticas existentes na escola são percebidas a partir 

desse trabalho. Da mesma forma, é possível perceber uma grande 

necessidade de reconhecimento por parte do grupo e isso faz com que haja um 

engajamento social e acadêmico maior.  

Luscher e Dore (2011) acrescentam que a decisão de permanecer na 

escola, também é reflexo de uma boa rede de relacionamentos com colegas e 

professores, ou seja, quanto maior for o engajamento social e acadêmico do 

estudante, maior as chances de permanecer na escola até a conclusão do seu 

nível de ensino. Isso explica a hipótese de que a evasão é um processo 

progressivo e contínuo de desengajamento das atividades acadêmicas e até 

mesmo com a comunidade escolar.  

O fator de engajamento social e acadêmico foi apontado na pesquisa 

realizada por Alves (2011) do qual demonstrou a importância dos grupos dos 

próprios estudantes jovens na construção de sua própria identidade, bem como 

uma base de apoio e compartilhamento de suas próprias angústias no que 

tange a vida escolar. Na pesquisa, o autor aponta outra característica sobre a 

evasão nos cursos técnicos integrados numa instituição federal de educação 



ciência e tecnologia, a elevada ocorrência da reprovação nas primeiras etapas 

do curso, como também é vivenciado pelos estudantes dos cursos do CTISM. 

  Outro ponto fundamental do apoio pedagógico é busca pela família. 

Muitas vezes, ao tomarem conhecimento das dificuldades que seus filhos estão 

enfrentando no meio escolar, os pais procuram o apoio pedagógico para 

conversar sobre a situação dos mesmos. Percebe-se que a partir do diálogo 

que acontece com a família, é estabelecida maior aproximação entre os 

mesmos, contribuindo na construção de estratégias e pensando em ações 

relevantes para fomentar o sucesso escolar.  

A família é a matriz da aprendizagem humana possuindo significados e 

práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de 

construção individual e coletiva (DESSEN, 2007). Por isso é necessário que os 

pais estejam presentes de maneira ativa no cotidiano escolar de seus filhos, 

participando de reuniões, sugerindo e participando de ações, buscando saber 

sobre o andamento das aulas. Pensando nisso, considera-se que o 

estabelecimento do vínculo entre família e escola é fundamental para que 

exista um bom diálogo, para que ambos compartilhem os anseios e 

dificuldades , já que essas duas instituições são as maiores interessadas no 

sucesso escolar dos alunos. 

 

b) Mediação com os monitores das disciplinas 

 

Em muitos casos ao encontrar dificuldades ao compreender o conteúdo 

trabalhado pelo professor, os alunos procuram pelas monitoras pedagógicas 

para auxiliar nessa situação. Visando suprir as dificuldades que se apresentam 

é realizado um trabalho de mediação com os monitores das disciplinas e 

alunos, no sentido de encaminhar os alunos para as aulas e realizar uma 

conversa em conjunto.  

Muitas vezes existe a falta de conhecimento básico (que vem do ensino 

fundamental) e por isso alguns alunos sentem-se retraídos para esclarecer 

dúvidas perante aos colegas, nesse sentido busca-se conversar com os 

bolsistas das disciplinas para agendar algumas aulas individuais para esses 

alunos.  



Ainda em relação a atuação dos monitores das disciplinas, percebe-se 

que o seu trabalho se dá de maneira mais efetiva quando realizado com a 

parceria do professor da mesma área. Isso acontece porque acaba se 

desenvolvendo maior sintonia no momento de abordar os conteúdos. O 

bolsista, junto com o professor consegue elaborar materiais didáticos para os 

alunos, bem como momentos de estudo diferenciados, revisão para as provas, 

e aulas de reforço. 

 

c) Encontro de representantes de turmas 

 

Este encontro é um momento em que os representantes de cada turma 

compartilham suas práticas e ações, podendo expor os desafios enfrentados, 

suas ideias, dúvidas e sugestões. Esse encontro foi realizado no segundo 

semestre de 2016, com o intuito de promover espaço para os representantes 

das turmas compartilharem os anseios dos integrantes de cada turma. Nesse 

momento foi reforçada a importância que o representante desempenha para o 

grupo. Ele(a) é o elo de comunicação entre os estudantes e o departamento de 

ensino e então por isso, a importância dessa formação com os representantes. 

A partir desse diálogo, as monitoras pedagógicas passam a 

compreender de forma mais clara o funcionamento de cada turma (tomada de 

decisões, como resolvem seus conflitos, como é o diálogo entre os alunos, 

união da turma, entre outros) podendo intervir conforme a problemática de 

cada uma.  

 

d) Participação das monitoras pedagógicas nos conselhos de classe 

 

O conselho de classe é um momento muito importante que acontece 

no final de cada bimestre na escola, esse é o espaço em que os professores 

costumam expor a sua percepção da turma, em relação a aprendizagem, 

comportamento, e participação do grupo. É no conselho de classe onde muitas 

vezes toma-se conhecimento sobre o desempenho dos alunos, se progrediram 

ou não, se estão “acompanhando” a turma. Em alguns casos, nos conselhos de 

classe, os professores relatam não entenderem o que está acontecendo com 

determinado aluno, pois suas notas e comportamento estão sendo muito 



insatisfatórios. Nesse sentido, as monitoras pedagógicas pontuam que muitas 

coisas interferem no comportamento escolar e desempenho escolar dos 

estudantes, situações que acontecem fora da escola, mas que acabam 

refletindo nela. Dessa forma busca-se que os professores tenham uma visão 

mais ampla de seus alunos. 

 

Considerações Finais  

 

 São muitos os desafios sobre a escola na atualidade. O fracasso 

escolar, reprovações, evasões reafirmam a necessidade da instituição escolar 

estar mais conectada com a realidade desses jovens. São necessárias ações 

pedagógicas a fim de auxiliar o estudante a estabelecer relações entre os 

conhecimentos e a realidade de vida dele.  

 Nesse sentido, que o Programa Piloto de Acompanhamento Pedagógico 

com estudantes do CTISM-UFSM está atuando. A partir de um diálogo, do 

apoio pedagógico com o caráter mais particularizado sobre as necessidades e 

potencialidades de cada estudante que se pretende diminuir as barreiras das 

dificuldades de aprendizagem. 

 Ainda são necessárias ações que problematizem o grande grupo 

escolar, ou seja, compreender o fracasso escolar como uma complexa rede de 

fatores. Entre esses fatores estão a dificuldades com metodologias adotadas 

pelos professores, a não relação entre o conhecimento e a realidade do 

estudante e a falta de formação de professores.  

 O sucesso escolar depende de todos os envolvidos no processo de 

educar. Estudantes, professores, familiares, gestão escolar e até mesmo, 

ações do próprio Estado, garantindo financiamento e políticas de acesso e 

permanência desses jovens.  
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