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Resumo: O projeto de ação social realizado por meio 

da parceria entre o Centro Universitário FEI e as 

instituições de ensino E. E. Dr. João Firmino Correia de 

Araújo e E. E. Senador Roberto Kennedy, visa a 

oferecer aos alunos da rede pública um reforço escolar 

na disciplina de física com o intuito de melhorar e até 

mesmo expandir os conhecimentos já adquiridos no 

ensino médio. 

 

1. Introdução 
O ensino nas escolas públicas é considerado um 

desafio para muitos alunos que pretendem ingressar em 

uma universidade de qualidade. Como o contato com a 

física inicia apenas no ensino médio e muitos dos alunos 

possuem uma baixa autoestima, eles não se consideram 

capazes de aprender bem a disciplina e de obter 

aprovação no vestibular de uma instituição de ensino 

superior renomada. Contribuem para isso o fraco ensino 

público e também o pré-conceito que criam da 

disciplina como “difícil” antes mesmo de aprendê-la. 

Outro fator que ocorre em muitas escolas é a forma 

como a matéria é apresentada: com fórmulas, leis e 

conceitos lançados aos alunos sem que haja exemplos 

relacionados à vida cotidiana dos mesmos, o que 

dificulta ainda mais o aprendizado
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. 

Baseado nas dificuldades citadas acima, é que surge 

o projeto, na intenção de suprir as necessidades trazidas 

pelos alunos e mostrar a eles que são capazes de 

ingressar em uma universidade de qualidade com 

esforço e dedicação. 

 

2. Metodologia 
As aulas ministradas durante dois semestres de 

projeto eram compostas de uma hora semanal, sendo 

uma semana de aula explicativa dos conceitos, e na 

semana seguinte, aula de exercícios para fixação do 

conteúdo abordado na semana anterior, todos retirados 

dos melhores vestibulares do Brasil com o intuito de 

motivá-los. 

Ao longo do projeto trabalhamos com duas turmas 

distintas, uma a cada semestre. Além das aulas, também 

entregávamos aos alunos listas de exercícios para 

realização em casa, a fim de fixarem melhor os 

conteúdos vistos em aula. A partir do segundo semestre 

do projeto, elaboramos e distribuímos aos alunos 

resumos da matéria para cada conteúdo novo abordado,  

contendo toda a matéria vista em aula, para melhor 

compreensão dos assuntos, que são compostos de 

muitas fórmulas e informações. Além dos resumos, 

passamos a fazer gincanas, que eram realizadas após as 

aulas de exercícios; nas gincanas, os alunos eram 

separados em grupos e competiam na resolução de 

exercícios, no intuito de motivá-los e mostrar a eles que 

são capazes. 

O conteúdo abordado foi o de cinemática do Ensino 

Médio, desde as grandezas cinemáticas básicas até o 

movimento em duas dimensões (lançamento de projéteis 

e movimento circular), passando pelos tipos mais 

comuns de movimento em uma dimensão. Além disso, 

houve sempre a preocupação de relacionar os assuntos 

estudados com exemplos de mundo real e com as 

ferramentas matemáticas necessárias. 

 

3. Resultados 
Devido ao pouco tempo de aulas semanais, não 

conseguimos abordar todo o conteúdo programado ao 

longo do semestre, além dos eventuais atrasos que 

ocorriam no cronograma, devido a grandes dificuldades 

trazidas pelos alunos, estas que envolviam não só a 

física como também a matemática e até mesmo a língua 

portuguesa. 

Contudo no decorrer das aulas, pudemos perceber 

uma gradativa melhora em ambas as turmas em que 

trabalhamos, os alunos se mostravam cada vez mais 

interessados, buscando sempre tirar dúvidas que 

surgiam e até mesmo tentando resolver os exercícios 

sem grande ajuda. Fatos estes que podem ser 

comprovados através da comparação positiva entre as 

provas aplicadas ao início e final de cada semestre. 

 

4. Conclusões 
      Concluímos que o projeto é importante tanto para o 

aprendizado dos alunos quanto para sua inclusão social. 

Ao final de ambos os semestres trabalhados, foi 

perceptível a diferença nas atitudes dos alunos, além de 

estarem dominando melhor os conteúdos abordados, e 

principalmente se mostrando mais confiantes, a 

autoestima dos mesmos é que nos surpreendeu, pois 

melhorou significativamente. Estes resultados 

evidenciam que o projeto é eficaz e realmente contribui 

para mudar a vida dos alunos. 
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