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Resumo: O projeto visa oferecer aulas de reforço 

escolar e preparação para o vestibular a alunos do 

ensino médio de escolas públicas situadas nas 

proximidades do Centro Universitário. São oferecidas 

aulas semanais de várias disciplinas. Nossa atuação 

específica ocorre nas aulas de Português. O objetivo 

geral é a consolidação, em médio prazo, de um cursinho 

comunitário na FEI, à semelhança do que ocorre em 

diversas outras instituições de ensino superior.  

 

Introdução 
O projeto existe desde 2014. Em 2016, iniciamos 

com uma turma de 60 alunos matriculados no 2º e 3º 

anos do ensino médio em duas escolas estaduais: “Dr. 

João Firmino” e “Senador Robert Kennedy”. São 

oferecidas aulas semanais de Português, Matemática, 

Física e Química, com duração de uma hora cada.  

Com isso, pretende-se auxiliar os estudantes do 

ensino médio a melhorar seu aproveitamento escolar e 

se preparar para os vestibulares. Para os bolsistas da 

FEI, monitores das disciplinas ministradas, o objetivo é 

desenvolver sua capacidade de trabalho em equipe e seu 

senso de responsabilidade social. Por fim, espera-se que 

o projeto favoreça a integração do Centro Universitário 

com a comunidade vizinha.  

O curso de Português tem com o objetivo dar o 

suporte necessário para que os alunos da rede pública 

consigam desenvolver as principais competências da 

disciplina, como a leitura e interpretação de textos, além 

do uso de linguagem adequada em redações.   

 

Metodologia 
O curso é desenvolvido pelos próprios alunos da 

FEI, sob a orientação do professor, que se encontra 

semanalmente com os monitores para ajudar na 

elaboração das aulas.   

No início do semestre foi aplicada uma avaliação 

diagnóstica para medir os conhecimentos dos alunos e 

planejar os conteúdos a serem apresentados. Os 

resultados mostraram que, em sua maioria, os alunos 

possuem uma base muito defasada na disciplina.  

A ideia é que a aula de português seja bem didática e 

tenha um ritmo que alunos consigam acompanhar, 

fazendo assim com que eles não desistam e se sintam o 

à vontade para poderem tirar dúvidas e se relacionarem 

com os monitores durante a aula. 

A grande diferença do projeto em relação às escolas 

que esses alunos estudam é que o projeto é ministrado 

por monitores jovens, que possuem uma linguagem 

muito próxima à dos alunos, o que facilita o trabalho. 

Outra característica do projeto é que deixamos com que 

os alunos sintam se livres para sugerirem conteúdos que 

lhe interessam e que julgam ter maiores dificuldades. 

Nós, monitores, buscamos sempre usar das melhores 

estratégias e recursos para que a aula seja o mais 

simples e compreensível possível. Um exemplo disso é 

que usamos slides com figuras didáticas, damos 

exemplos com músicas, criamos debates e gincanas. 

 

 
                      Figura 1 – Foto confraternização. 

Resultados 
Conseguimos grandes avanços com os alunos nos 

aspectos de interpretação de texto e de redações, pois 

conseguimos passar para eles as principais 

características que um bom texto deve possuir e também 

a buscarem as palavras chaves para o entendimento do 

texto. Porém, no aspecto gramatical não obtivemos o 

avanço esperado, visto que os alunos não têm o costume 

de estudar após as aulas e acabam não praticando o 

conteúdo ensinado em sala.   

 

Conclusões 
O projeto, apesar de estar em fase inicial, mostrou 

ser uma grande ideia, com potencial para que 

futuramente possamos atingir o objetivo de dar a esses 

alunos um auxílio de qualidade para que eles possam se 

sentir seguros e preparados para fazerem o vestibular 

com chances reais de serem aprovados. Apesar das 

dificuldades, este projeto nos faz sentirmos importantes 

e realizados ao poder contribuir de alguma forma com a 

educação desses jovens alunos. 
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