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Resumo: Projeto da área social que visa a integração 

em alunos da Fei e alunos da rede pública do Ensino 

Médio com a proposta de Reforço Escolar, contribuindo 

assim para o desenvolvimento pessoal e na constituição 

de uma sociedade mais justa. 

 

Introdução 
      Este projeto representa o desenvolvimento de 

atividades que vêm sendo realizadas sob a perspectiva 

da interação do Centro Universitário da FEI com a 

comunidade próxima da instituição, visa estabelecer 

uma parceria com os alunos do 3ª ano do Ensino Médio 

da Escola Estadual João Firmino, unidade do sistema 

estadual de ensino situada nas proximidades do campus 

de São Bernardo do Campo. Além de oferecer uma 

contribuição à comunidade próxima a instituição, o 

presente projeto busca cumprir, ainda que 

modestamente, uma das dimensões de nossa missão 

institucional¹, que é colaborar para a construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna. 

     Há também a promoção de atividades extraclasses, 

onde os alunos podem interagir com base no respeito 

pela dignidade, aprendendo a respeitar a pluralidade 

humana². Pois na sociedade atual necessitamos 

desenvolver o ser humano não apenas tecnicamente, 

mas sim um cidadão capaz de zelar pelo bem estar 

social e que possa contribuir ou promover a mudança da 

realidade na qual está inserido ou à aquela a qual lhe é 

alheia, tornando o mundo um lugar mais humano e 

melhor para se viver. Este projeto serve para reforçar a 

necessidade de olharmos para fora da nossa realidade, 

desperta a cidadania e promover uma integração social 

maior. 

 

Desenvolvimento do Projeto 
O projeto ocorre nas dependências do Centro 

Universitário da FEI, em encontros semanais com uma 

hora de duração são apresentados conteúdos 

relacionados a matéria de Língua Portuguesa. A matéria 

é trabalhada por dois alunos FEI, com o suporte de seus 

orientadores, além de ter a disposição toda infraestrutura 

e material de apoio fornecido pela FEI. Os assuntos 

trabalhados em sala de aula são elaborados com base 

nos resultados obtidos inicialmente na avaliação 

diagnóstica que avaliava as habilidades de leitura, 

gramática e escrita dos alunos. 

Além das atividades intraclasse, são realizadas 

atividades externas, que visam a integração social. 

Permitindo uma maior vivência entre alunos do projeto, 

bolsistas e professores da FEI, sobretudo a oportunidade 

de ter contato com uma realidade diferente, para ambos 

os lados envolvidos. Realizam-se também oficinas, nas 

quais se busca despertar ou aprimorar o interesse pela 

leitura nestes jovens. Debates e dinâmicas também são 

conduzidos com o intuito de exercitar a oratória dos 

alunos, mas acima de tudo para aprenderem a manter 

um diálogo, gerar argumentos e a aprender a respeitar 

um ponto de vista diferente do que já possuem.   

 

Resultados  

Ainda que modestos os resultados são satisfatórios, 

pois podemos observar uma melhora expressiva por 

parte da maioria dos alunos após início do programa. O 

desenvolvimento das habilidades gramaticais tem sido 

expressivo, o que reflete uma melhora na escrita e 

também na oratória. 

 
Figura 1 – Nota dos alunos após dois meses de 

participação no projeto. 

 

Conclusão  
Ao avaliar se os objetivos estabelecidos inicialmente 

estavam sendo atendida, a resposta foi sim. Pois se pode 

notar a melhora contínua da turma na área gramatical, 

escrita, além também do desenvolvimento pessoal de 

cada um dos nossos alunos. Da mesma forma que 

contribuo para o crescimento dos alunos, também me 

aperfeiçoo como pessoa e profissional, pois tenho a 

oportunidade de trabalhar meu lado cidadão, a minha 

oratória e aprendi a identificar e ajudar nas dificuldades 

alheias.  
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