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RESUMO: 

Este documento se configura no compilado dos registros realizados durante o período 

de dos anos de pesquisa de mestrado em educação. Este diário organizou-se em três 

áreas. A primeira, a abertura de campo, o processo inicial de contato com a escola a ser 

pesquisada. A segunda intitulada viver a escola, a qual abrange o período de visitação 

frequente na escola, reunião com colaboradores, alunos, etc. e por fim a terceira 

nomeada viver a comunidade a qual envolve o contato através de telefonemas, e-mails e 

entrevistas com profissionais dos órgãos competentes que contribuíram com a pesquisa.  

 

PALAVRAS CHAVE: pesquisa, diário, registro, orientação profisisonal 

 

ABSTRACT 

This document is set out in the compilation of the records made during the period of the 

masters research in education. This diary was organized into three areas. The first, the 

opening of the field, the initial process of contact with the school to be searched. The 

second is to live the school, which includes the period of frequent visitation at school, 

meeting with employees, students, etc. and finally the third named to live the 

community which involves the contact through phone calls, emails and interviews with 

professionals of the competent bodies that contributed to the research. 
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REGISTRO DE DIÁRIO DE CAMPO 

 

1. Abertura de Campo:  

1ª Visita à Escola Estadual João Bosco  

Data: 25/09/2017 

Conversa com a gestora para uma breve apresentação do projeto e coleta de assinatura 

do termo de anuência. 

2ª Visita à Escola Estadual João Bosco 

Data: 30/10/2017 

Reunião com a gestora da escola, Roqueline Vargas.  

Assuntos:  

 Identificar se a escola faz alguma atividade relacionada à O.V LOP. 

 Agendar o GF Testes com os alunos de 2º ano do Ensino Médio os quais serão o 

público da pesquisa em 2018. 

Pontos abordados:  

 Foi informado pela gestora que a escola possui 12 turmas de 2º ano do Ensino 

Médio. 

Quatro turmas pela manhã 

Quatro turmas pela tarde 

Quatro turmas pela noite  

Uma média de 45 alunos por sala. 

 Informou que a atividade do GF deve ter duração máxima de 45 minutos e deve 

ser feita por sala. 

 Comentou quando questionada que a escola não possui nenhuma     direcionada 

para O.V/O.P, e sim instituições particulares realizam palestras e convidam os 

alunos a conhecer a instituição e verificar como funciona uma faculdade. 

 Comentou que os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio fazem reforço dia de 

sábado para prepara-los para o SIS e o PSC.  

 A gestora apresentou à professora de português (Andreza) que poderá ceder seus 

tempos da aula com as turmas do 2º ano do Ensino Médio. Agora dia 

03/11/2017 pela manhã iniciando às 07:00. 

 A gestora informou inicialmente que não seria possível que os pais participarem. 
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 Durante a reunião foi apresentado o roteiro do GF que será utilizado com os 

estudantes.  

3ª visita á escola 

Data: 27/02/2018 

Visita que objetivou pegar o termo de anuência assinado com a gestora da 

instituição. 

Envio para a plataforma Brasil para análise do comitê de ética. 

07/03/2018 - Liberação do parecer favorável do comitê de ética para realização do 

grupo focal e demais atividades de coleta. 

19/03/2018- contato com a gestora da escola para agendar o trabalho de campo dentro 

da escola iniciando pela observação da dinâmica escolar. 

 

2. Viver a escola  

4ª visita á escola 

Data: 15/05/2018 

Reunião com a pedagoga para iniciar o levantamento do perfil das turmas de ensino 

médio (3ª série) e definir como séria a estratégia para o grupo focal. 

Aspectos discutidos: 

 Elaboração do perfil dos alunos através de uma ficha (elaborada pela 

pesquisadora) a pedido do secretário da escola, tendo em visto que não é 

permitido a divulgação dos dados dos alunos para pesquisa. 

 Apresentação da professora de filosofia a qual irá dar suporte na aplicação da 

ficha de perfil do aluno. 

 Foi pontuado pela pedagoga que uma grande parte dos alunos do turno 

vespertino participam do programa menor aprendiz no contraturno (matutino). 

 A pedagoga comentou que os alunos moram longe da escola. 

 Foi identificado no mural da escola que a mesma participa do Enino Médio 

Inovador (programa federal). 

5ª visita à escola 

Data: 17/05/2018 

Atividades realizadas: 

 Mapeamento do perfil do aluno/turma 

 Instrumento aplicado: ficha  
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 Conversa com as 04 turmas do Ensino Médio vespertino e com os representantes 

de cada turma. 

 Questionamento em relação ás ações desenvolvidas referentes á orientação 

profissional os representantes de turma afirmaram que já receberam a visita da 

Faculdade FMF para realização de palestras sobre o mercado de trabalho, além 

de realização de aula de reforço de disciplinas como português, matemática e 

química, de forma voluntária pelo professores da escola. A aula ocorre aos 

sábados a tarde. 

 No de alunos por turma: turma 01 – 44 anos , turma 02 - 43 alunos, turma 03 – 

45 alunos, e turma 04 – 44 alunos. 

6ª visita á escola: 

Data: 22/05/2018 

Participação em reunião de pais e mestres conduzida pela gestora da escola 

Pontos tratados durante a reunião 

 Greve de 13 dias sem aula  

 Calendário de reposição aos sábados e feriados 

 Alunos que fazem curso aos sábados devem apresentar uma declaração 

 Professores de inglês, biologia e geografia afastados por questões de saúde 

 Orientação sobre postura dos alunos durante os tempos ociosos em sala de aula 

(procurar ler, ou assistir vídeo aula). 

 Baile dos namorados ocorrerá em 09/06/2018 

 Orientação sobre o PSC e CIS e seus respectivos calendários  

 Necessidade de apresentação de RG para adentrar a escola. 

 Falou sobre o senso escolar e a necessidade de entregar os documentos para 

emissão dos certificados. 

 Fardamento, orientação sobre consumo de drogas perto da escola. 

 Fala da pedagoga: atenção ao fato de seus filhos estarem calados, eles podem 

estar precisando de ajuda. 

 APMC (taxa de contribuição) R$ 5,00 

7ª visita à escola 

05/06/2018 

Assuntos discutidos 

 Reunião com a pedagoga para definição da data de realização dos encontros do 

grupo focal 

 Datas definidas 13/06, 15/06, 20/06 e 22/06 das 08:00 às 10:00 
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Viver a comunidade 

1ª visita à SEDUC – AM 

Reunião com a profissional responsável pelas ações referentes á orientação profissional 

nas escolas estaduais que aqui chamaremos de CTB. 

Pergunta:  

Pesquisadora - Existe atualmente ações ou politicas públicas voltadas para a orientação 

profissional no interior da escola estadual? 

CTB: não há políticas definidas na SEDUC, estamos fomentando isto. 

Pesquisadora - De que forma é tratado o assunto pela SEDUC? 

CTB - Atualmente com parcerias com faculdades particulares 

Pesquisadora - Quando iniciou esta parceria?  

Em 26/03/2018  

Pesquisadora - Quais aspectos foram combinados nesta parceria? 

CTB - Foi acordado que a faculdade particular parceira faria ações de conscientização 

nas 110 Escolas Estaduais do município de Manaus.  

Pesquisadora - Que tipo de tema é abordado durante estas ações? 

CTB - Prevenção contra as drogas, buling, gravidez precoce e mercado de trabalho. 

Pesquisadora: Como isto ocorre? 

CTB - São visitas pré-agendadas nas escolas, na qual a equipe da faculdade particular 

tem contato direto com a gestão da escola e define a data e horário que irá realizar a 

visita. 

Pesquisadora: Existe algum tipo de relatório de acompanhamento do que é feito? 

CTB - Ainda não foi apresentado, ficou combinado que até dezembro de 2018 a 

faculdade parceira irá apresentar o relatório do que foi feito. 

 

1ª visita ao CETAM 

Data 11/01/2019 

Com a secretária executiva da diretora do CETAM, após agendada a reunião e o 

comparecimento a secretária informou que poderia acessar o site, tendo em vista que a 

Diretora da instituição não poderia me receber para conversar sobre os questionamentos 

propostos. 


