
Reforço Escolar de Língua Portuguesa para estudantes de 

Escola Pública 
 

Dayana Rosa Mazini1, Diego Genu Klautau2 

1 Centro Universitário da FEI – Aluna do curso de Administração 

2 Centro Universitário da FEI – Departamento de Ciências Sociais e Jurídicas 
Centro Universitário da FEI 

dr.mazini@ig.com.br, dklautau@fei.edu.br 

O projeto visa estabelecer uma parceria com os 

alunos do 3ª ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

João Firmino (EEJF), unidade do sistema estadual de 

ensino. Tendo em vista a situação do ensino público e 

as dificuldades desses alunos, o principal objetivo deste 

projeto é ampliar as oportunidades para que estes jovens 
prossigam os estudos e/ou ingressem no mercado de 

trabalho, além de ajudar os envolvidos a desenvolverem 

os princípios de humanismo e solidariedade assumidos 

pelo Centro Universitário da FEI. 

 

1. Introdução 
Em um mercado cada vez mais competitivo dominar 

a língua portuguesa é condição básica para uma boa 

comunicação e para o êxito profissional. Não obstante, 

na trajetória acadêmica, auxilia no aprendizado de 

outras disciplinas, além de cumprir um papel primordial 

nas escolas, a disciplina, objetiva ensinar aos alunos o 

domínio de sua própria língua e a utilizá-la 

adequadamente.  

É decorrente da análise deste cenário que o Projeto 

Reforço Escolar foi desenvolvido e, gratuitamente, visa 

oferecer aos jovens a oportunidade de aprimorarem suas 

habilidades na disciplina de Língua Portuguesa por 
meio de oficinas interdisciplinares, estruturadas para 

incentivá-los no desenvolvimento do hábito de estudo e 

a prática da leitura que é e será sempre o melhor modo 

de ter acesso ao conhecimento [1]. 

 

2. Objetivos Específicos 
Despertar o interesse pela leitura de textos literários 

e não-literários; 

Propiciar a autonomia e o senso crítico; 

Cumprir, ainda que modestamente, uma das 

dimensões da missão institucional do Centro 

Universitário, que é colaborar para a construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna. 

 

3. Metodologia 
Para o desenvolvimento deste projeto foi necessária 

consulta aos livros didáticos de Língua Portuguesa, 

disponíveis na biblioteca do Centro Universitário da 

FEI e pesquisas acadêmicas, com o objetivo de oferecer 

aos alunos um material completo e atualizado para 

estudo. Além da organização de atividades extraclasse, 

houve a elaboração de relatórios e reuniões mensais 

para alinhamento e estruturação do Projeto.  

 

4. Resultados Obtidos 
As aulas, divididas em teoria e prática, desafiam a 

capacidade dos estudantes através da aplicação de 

trabalhos interessantes e planejados para atender as 

necessidades do grupo. Procuro ensiná-los a enxergar o 

valor do conhecimento e esse processo continua, pois 

estão aprendendo!  

Os alunos demonstram mais dedicação no estudo da 

disciplina e, voluntariamente, criaram com o meu apoio, 
um grupo solidário, que realizará visitas aos orfanatos e 

asilos da região. É fantástico perceber a evolução de 

cada indivíduo que, já apresenta perspectivas de vida 

distintas daquelas exploradas no início do projeto.  

 

5. Considerações Parciais 
Partindo da convicção de que a educação pode 

proporcionar aos sujeitos envolvidos a construção de 

meios para a consolidação de relações sociais saudáveis, 

o projeto de reforço escolar cumpri seu papel ao 

envolver os estudantes em atividades que auxiliam no 

processo de aprendizagem e ao mobilizá-los à 

participação de eventos socioculturais e filantrópicos. 

Entender que o meu papel como bolsista e 

professora contribui na construção do caminho para o 

alcance dos sonhos de cada estudante foi fundamental, 

pois essa reflexão despertou meu desejo de tornar o 

projeto único e especial. De fato, a modificação e o 
crescimento se dão quando a pessoa se arrisca e ousa 

fazer experiências com a sua própria vida [1]. 

Como bolsista tenho a oportunidade de participar de 

diversas experiências que enriquecem a minha vida, 

além de proporcionar aos alunos igual aprendizado, 

juntos, alimentamos os votos e a esperança de 

construirmos uma sociedade mais justa e fraterna. 
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