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Resumo: O objetivo desse Projeto é estabelecer 

Reforço Escolar para adolescentes das entidades “Lar 

Escola Pequeno Leão” e Escola Estadual “João 

Firmino”, alunos que estão se formando no Ensino 

Médio, as aulas desse Reforço estabelecem novas 

oportunidades para os alunos entrarem na faculdade e 

no mercado de trabalho. 

 

1. Introdução 
O Reforço é dar aulas para alunos que sentem 

dificuldades na disciplina da Matemática e querem 

superá-las, para se desenvolverem melhor na matéria. 

Com essas aulas o desempenho dos alunos melhora e 

com isso eles se sentem mais confiantes para prestarem 

vestibulares e engessarem na vida acadêmica do Ensino 

Superior. O Projeto começou com uma parceria do “Lar 

Escola Pequeno Leão”, porém com a desistência das 

alunas houve uma ampliação no Projeto, os novos 

alunos são da Escola Estadual “ João Firmino”, todos 

matriculados no 3° ano do Ensino Médio. As aulas eram 

semanais, durante o período da tarde, em torno de vinte 

alunos matriculados.  

 

2. Metodologia 
A princípio foi feita Avaliação Diagnóstica com os 

alunos para saber qual o nível de entendimento que eles 

tinham em relação a conteúdo programado a ser visto no 

Ensino Médio, pude perceber que tinham muitas 

dificuldades e o resultado dessa Avaliação foi abaixo do 

esperado, por meio do resultado pude saber quais eram 

as matérias que deveriam ser vistas em sala de aula. O 

material utilizado para elaboração de aulas, exercícios a 

serem feitos em sala de aula e como tarefa de casa 

foram coletados por meio do Caderno do Aluno que o 

Estado disponibiliza para os professores do Estado, 

alguns dos exercícios elaborados, foram extraídos de 

livros lidos que o Ministério da Educação dispõe.  

Por busca de melhora no desempenho dos alunos, 

foram feitas atividades externas com eles, levamos os 

alunos ao Teatro da Cultura Inglesa, foi visto uma peça 

de William Shakespeare, foi feito o dia da Troca de 

Livros entre os alunos. 

Foi feita atividades externas com as alunas do “Lar 

Escola Pequeno Leão”, levamos elas ao Museu da 

Língua Portuguesa e o cinema. 

Essas atividades ajudaram a contribuir com uma 

melhora nos estudos e desempenho dos alunos. 

 

3. Resultados 
O desenvolvimento com as alunas do “ Lar e Escola 

Pequeno Leão” foi difícil, por conta da desistência das 

pelo Projeto, mas as aulas eram de acordo com o 

cronograma alunos do Ensino Médio deve ter, houve 

passeios com as aulas, mas as meninas acabaram 

desistindo por conta própria.  

Os alunos do “João Firmino” a convivência foi 

melhor, porque eles estavam bem motivados a 

aprenderem os conteúdos programados em sala de aula 

e tarefa para casa. 

 
 

 A figura acima refere-se ao dia que teve a 

Troca de Livros entre os alunos do “João Firmino”. Eles 

puderam escolher livros de espécie literária diferente 

para poder ler. 

4. Conclusões 
Apesar das dificuldades encontradas nos alunos, eles 

buscaram se esforçar a cada aula, fazendo exercícios 

proposto em sala e tarefa para o lar, os alunos levaram a 

sério as aulas e mostraram estar envolvidos no Projeto, 

buscando uma melhora no desempenho escolar. 
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