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Resumo: Este projeto de ação social busca através de 

uma parceria do Centro Universitário FEI com as 

escolas E. E. Dr. João Firmino Correia de Araújo e E. E. 

Senador Roberto Kennedy oferecer aos alunos do 

ensino médio aulas de reforço escolar referente à 

disciplina de física.  

 

1. Introdução 
O ensino de física da rede pública pode oferecer uma 

barreira para certos alunos que buscam ingressar em um 

curso superior de qualidade.  

Diferente de outras matérias, na disciplina de física o 

aluno só terá contato com esse assunto a partir do ensino 

médio, e muitas vezes eles já a iniciam com sentimentos 

contrários a ela. Além disso, o ensino de Física tem-se 

realizado frequentemente mediante a apresentação de 

conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 

distanciados do mundo vivido pelos alunos e 

professores e não só, mas também por isso, vazios de 

significado
[1]

.  

Perante essa situação, os alunos do Centro 

Universitário da FEI em parcerias com algumas escolas 

da rede pública desenvolveram um projeto de reforço 

escolar de física como uma forma de desmistificar a 

impressão e as ideias errôneas que os alunos trazem 

dessa disciplina do ensino médio.  

 

2. Metodologia 
Foram ministradas aulas expositivas, com 

explicações de conceitos e resoluções de exercícios 

durante dois semestres, sendo que essas aulas eram 

dadas uma vez por semana e possuíam uma hora de 

duração cada.  

Durante esse período as aulas aconteceram com duas 

turmas diferentes, uma por semestre. Na primeira turma, 

as aulas foram desenvolvidas de forma a serem uma 

semana para explicação da matéria e novos conceitos e 

na semana seguinte uma aula apenas para resolução de 

exercícios. Já com a segunda turma além da divisão 

anterior das aulas, inseriu-se uma gincana na semana 

que prosseguia a aula de resolução de exercícios, na 

qual os alunos sentavam em grupo e resolviam entre 

eles os exercícios referentes a matéria dada. Aqueles 

que o faziam certo e terminavam primeiro, ganhavam 

um prêmio ao final.  

Além disso, em ambas as turmas sempre se buscou 

usar exemplos cotidianos na explicação das matérias 

para facilitar o contato deles com a disciplina. Também 

foram utilizadas listas de exercícios com questões dos 

principais vestibulares para que os alunos resolvessem 

os problemas. E por fim, com a segunda turma foram 

desenvolvidos e entregues resumos de cada tópico para 

ajudá-los no estudo fora do horário de aula. 

3. Resultados 
Os alunos iniciaram o projeto com uma autoestima 

muita baixa e se sentiam incapazes de ingressar em um 

bom curso superior. Porém ao longo das aulas eles 

começaram a demonstrar que estão acreditando mais em 

si mesmos. 

Como o tempo para a realização das aulas foi 

pequeno, não foi possível abordar uma grande 

quantidade de matéria ao longo do curso. Porém foi 

possível observar que ao longo do semestre, ambas as 

turmas apresentaram uma melhora no entendimento da 

matéria.  

Os alunos, ao final do semestre, já eram capazes de 

resolver alguns exercícios por conta própria e se 

tornaram mais interessados em perguntar para esclarecer 

dúvidas e para entender o que explicávamos. Além 

disso, no que diz respeito aos exercícios que foram 

trabalhados em sala, ambas as turmas apresentaram uma 

ligeira melhora na pontuação da prova aplicada a eles ao 

final.  

Podemos citar como resultado do projeto o ingresso 

de duas estudantes, que participaram do projeto no 

segundo semestre de 2015, em um curso superior no 

Centro Universitário FEI. 

 

4. Conclusões 
O projeto desenvolvido se mostrou relevante no que 

diz respeito à inclusão dos alunos das escolas públicas 

no ambiente acadêmico e em seu desenvolvimento 

estudantil. Quanto ao conteúdo abordado ao longo do 

projeto, os alunos começam a demonstrar uma maior 

vontade de entender a matéria e tirar dúvidas. Foi 

possível observar que eles se tornaram mais 

interessados e participativos na aula ao longo do tempo, 

além de se tornarem mais confiantes nas resoluções de 

exercícios. 
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