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Resumo: O presente projeto consiste no oferecimento 

de aulas de reforço escolar para estudantes do 3º ano do 

ensino médio da Escola Estadual Dr. João Firmino 

Correia de Araújo, situada nas proximidades do campus 

do Centro Universitário da FEI (SBC). Trata-se de 

trabalho que vem sendo construído há alguns anos por 

docentes do Departamento de Ciências Sociais e 
Jurídicas da FEI, cujo objetivo é a criação, em médio 

prazo, de um cursinho comunitário do Centro 

Universitário. 

 

1. Introdução 
A matemática é uma ciência que possui grande 

importância e está presente no cotidiano de todos, sendo 

essencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

criatividade, criticidade e resolução de problemas  [1].  

Embora a matemática seja indispensável, muitos 

alunos são levados a acreditar que ela é difícil e tem 

pouca importância para o decorrer de sua vida. O que os 

faz pensar desta forma é não verem relação da disciplina 
com seu dia-a-dia, e a maneira descontextualizada com 

que as escolas apresentam a matéria para os alunos. 

Diante desse contexto, o Centro Universitário FEI 

objetiva desenvolver o projeto de “Reforço Escolar” 

essencialmente nas escolas de educação pública da 

região. O reforço é composto por aulas de matemática, 

química, português e física. Minha atuação específica é 

na área de matemática e teve como função resgatar no 

aluno a vontade de aprender esta matéria, resolvendo 

operações e problemas matemáticos, promovendo a 

interação entre os alunos bolsistas da FEI e os alunos da 

escola João Firmino, para que, dessa forma, os alunos 
da rede pública possam melhorar seu desempenho 

escolar e prosseguir os estudos.  

 

2. Metodologia 
O projeto realizado procura ensinar conteúdo 

aprendido no ensino regular, porém utilizando outras 
metodologias, com o intuito de fixar ainda mais o 

conteúdo aprendido na escola. Procuramos transmitir o 

conhecimento matemático aos jovens de uma maneira 

contextualizada, lúdica e prazerosa. 

Para que o projeto tivesse um bom desenvolvimento, 

os alunos bolsistas e os professores orientadores, no 

decorrer do primeiro semestre de 2016, realizaram 

mensalmente uma reunião para a discussão do programa 

e o andamento das aulas.  

 

3. Resultados  
Para fazer uma análise do nível de conhecimento dos 

alunos, realizamos uma avaliação diagnóstica no início 

das aulas. Com base nos resultados obtidos, pudemos 

montar nosso plano de ensino dando maior ênfase nas 

dificuldades dos alunos.  

As aulas foram planejadas com conteúdos 

importantes na área de matemática e contaram com uma 

boa participação dos alunos, que procuraram aprender 

desde o início. 
Os resultados da avaliação inicial mostraram que os 

alunos desconheciam conteúdos básicos da disciplina. 

Houve vários casos de nota zero na avaliação.  

No fim do semestre, foi feita uma avaliação final 

para analisar o desenvolvimento dos alunos ao longo do 

curso. O resultado mostrou evolução significativa em 

comparação com a primeira avaliação: nenhum aluno 

zerou a prova, ainda que certas dificuldades 

permanecessem.  

 

4. Conclusão 
Com o término das aulas do projeto, além de vermos 

a evolução dos alunos, conseguimos notar uma evolução 

nos professores e como este projeto nos fez bem. 

Aprendemos a falar em público, preparar aulas e ver 

como o trabalho de um professor é difícil, porém 

gratificante.    

                  

 
Figura 1 – Confraternização final entre alunos, 

orientadores e orientandos. 
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