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RESUMO

Resumo:  O ensino médio tem um problema bem elevante relacionado a
evasão escolar, pesquisas revelam que tem vários motivos como a
nescessidade de trabalhar pra ajudar a família, a gravidez indesejada, o
ensino fica desinteressante e sem motivação, pais que não estudaram ou
não acompanha os filhos, envolvimento com drogas entre outros motivos.
Foram elaborados programas que cujo o tema é melhorar e diminuir a
evasão que envolvem jovem exemplo da bolsa familia do Governo Federal
que estimulam as familias a acompanhar o andamento da educação
garantindo a presença do jovem nas escolas. No ano de 2000 foi criado o
jovem Aprendiz decretando as empresas a contratar em até 15% dos
jovens. Em 2005 foi criado pelo MEC um cadastro de professores que
acompanhava a presença do aluno nas escolas. Com tantos meios e
projetos o problema ainda perpetuam nas escolas. A educação pra ser
eficaz precisa de parcerias, a educação no futuro torna-se poderes de
liberdade, o conhecimento é libertação e o refúgio da miséria e o
melhores empregos sempre são disponíveis pra os que mais se
prepararam. Em relato de algumas pesquisas apontam que a família diz
que fazem tudo pelos jovens e por não ter tempo integral ao lado dos
jovens os pais por estarem infadados a rotina, eles sempre conseguem o
que tanto almejam, os pais  dexistêm da perseverança. O objetivo mostrar
a importância de acompanhar os jovens em sua trajetória seja Governo,
família e educadores. Mostrar que a falta do interesse dos pais e alunos
relacionado a escola é visível. Foi realizado uma pesquisa de caráter
documental.  Pesquisa e qualitativa e documental. Foi utilizado as
plataforma cientifica (Google Acadêmico). De cada dez países três se
responsabilizam pelos estudantes nas escolas públicas. Pesquisas
mostram que os alunos necessitam de um bom acompanhamento. Dados
revelam que a pobreza,  a gravidez indesejada, a falta de compromisso
dos pais em acompanhar o menor e  outros fatores contribuem pra que a
estatística sejam negativada. Em vários momentos foi possível perceber
atravéz de dados de pesquisa que em todos os horários a evasão no
ensino médio. Para se garanti um futuro melhor pra os alunos é
recomendável que pais e o país cuidem das crianças.  Existem regiões
que atraem os jovens nas escolas, sao regiões que tem muitas
oportunidades atrativas como São Paulo e Porto Alegre, são cidades com
alto índce de evasão escolar.  Após as analises os  relatos de alguns
autores foi a detecção de que em todos os horários este problema escolar.
Foi realizado a confimação de que após várias medidas o problema
continuam presente. A esperança em se ter um olhar mais crítico
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relacionado ao problema das evasões. Estudos mostram que é preciso
mostrar princípios que valorize a educação para que se tenha
transformações com essa realidade. Chegaram a conclusão de que a
pobreza estão intimamente relacionada a evasão.   Palavras Chave:
Escola ; Jovem; Pobreza    
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