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Resumo: O projeto estabelece uma parceria com os 

alunos do 2º e do 3º ano do Ensino Médio das Escolas 

Estaduais João Firmino e Kennedy. Tendo em vista a 

dificuldade que os alunos da rede pública possuem para 

ingressar ao ensino superior, o objetivo do projeto é 

oferecer um reforço de aprendizado em diversas 

disciplinas, a fim de ajudar os alunos a prosseguir seus 

estudos em nível superior 

 

1. Introdução 
O Projeto de reforço escolar é gratuito e visa 

oferecer aos estudantes a oportunidade de aprimorarem 

suas habilidades por meio de aulas atuais e dinâmicas. 

Eu atuo no projeto como professora, junto com o 

monitor Paulo na disciplina de Português. Propomos aos 

nossos alunos a melhoria da escrita, interpretação de 

texto e o conhecimento da Literatura Brasileira. 

Procuramos destacar em todas as aulas a importância 

do estudo, o quanto língua portuguesa é requisito 

fundamental para o exercício de cidadania, bem como 

para o mundo acadêmico e do trabalho. 

 

2. Metodologia 
Nós monitores preparamos as aulas, damos as aulas, 

preparamos os exercícios e os corrigimos, preparamos 

relatórios de aulas e reuniões mensais para alinhamento 

e estruturação do projeto, sempre sob a supervisão do 

orientador. 

É passada para os alunos uma avaliação inicial e 

final, assim analisamos o desenvolvimento dos alunos. 

 Atualmente o projeto tem 60 alunos inscritos e 

possui 6 disciplinas as que são oferecidas três vezes por 

semana, sendo que as aulas de Português acontecem às 

terças-feiras com uma hora e meia de duração. 

Utilizamos livros de Língua Portuguesa 

disponibilizados na biblioteca do Centro Universitário 

da FEI, livros diversos de Vestibulares, vídeos 

pesquisados na Internet e temas da atualidade para 

debate, dinâmica e discussão na sala de aula. 

 

3. Objetivo 
Fazer com que os alunos do projeto tenham cada vez 

mais interesse pela leitura, desenvolver uma boa      

comunicação e escrita e ajudar para que eles tenham 

melhora no rendimento escolar e assim possam fazer um 

vestibular, ingressando no ensino superior.  

Propiciar censo crítico, autonomia e colaborar para a 

construção de uma sociedade mais justa e fraterna.  

 

4. Resultados  
 

 

Os resultados obtidos são satisfatórios. Através da 

avaliação inicial e final pudemos perceber o quanto 

houve melhoria na gramática e na elaboração e 

interpretação de texto.  

Os alunos, voluntariamente solicitaram o aumento 

da carga horária das aulas, o que nos provou o quanto 

estão interessados em aprender e estão evoluindo, 

comparados ao início do projeto. 

Devido à má qualidade do ensino público da região a 

maioria dos alunos inicialmente apresentaram 

dificuldades no acompanhamento das aulas. Assim, 

fizemos readaptação das aulas evitando a desmotivação 

dos alunos. 

5. Ilustração 

 
Figura 1 – A Turma em dia de aula. 

 

6. Conclusões 
 É gratificante ter a oportunidade em dividir as 

minhas experiências e conhecimentos contribuindo 

positivamente na educação e aprendizado de cada aluno, 

alimentando a esperança de que todos tenham um futuro 

melhor e despertando a responsabilidade social de cada 

indivíduo. 

Na minha concepção a educação, comunicação e a 

boa relação social são as melhores formas para que o 

indivíduo busque suas realizações pessoais e o projeto 

de reforço escolar cumpri esse papel com maestria. 

Esse projeto me proporciona diversas experiências 

as quais enriquecem a minha vida e a vida daqueles que 

dele fazem parte. 
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