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Resumo: O projeto foi elaborado e executado de 

forma a oferecer uma visão mais dinâmica e próxima do 

dia a dia dos alunos de segundo grau de escolas 

públicas, aproximando os temas abordados da realidade 

de cada um, utilizando exemplos simples e de fácil 

entendimento da química, com slides, vídeos e aulas 

expositivas e de exercícios. Como resultado verificou-se 

uma melhora de 46,7% nas notas da primeira turma e de 

113,8% na segunda turma, considerando as provas 

aplicadas no início e no final dos respectivos semestres. 

 

1. Introdução 
A maior responsável por mudanças em um país, seja 

na política, na economia, nas relações sociais ou em 

quaisquer outros aspectos é a educação [1]. Sendo assim 

torna-se necessária uma educação de qualidade desde a 

infância, de modo a preparar nossos jovens para o 

futuro. Neste sentido, as escolas públicas de ensino 

fundamental e médio estão defasadas, com um ensino 

fraco e de baixa qualidade. Os alunos vindos destas 

escolas chegam ao ensino superior com um 

conhecimento superficial das matérias básicas do 

ensino, sendo que, em algumas situações, nem mesmo o 

básico lhes foi ensinado. Estes problemas vêm 

principalmente de professores mal preparados e 

desmotivados bem como devido a insuficiência de 

infraestrutura e materiais [2]. Deste modo o Pró-base 

vem como uma alternativa a esses alunos que querem 

mais do que suas escolas oferecem, mas que não tem 

condições de pagar por esse ensino. 

 

2. Metodologia 
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

foram realizadas atividades didáticas com alunos do 2º e 

3º ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. João 

Firmino Correia de Araújo e da Escola Estadual Robert 

Kennedy. 

Foram desenvolvidas aulas expositivas, com 

apresentações de slides, vídeos demonstrativos, 

resolução de exercícios selecionados dos melhores 

vestibulares e cursinhos. O material foi elaborado de 

modo a aproximar o máximo possível a matéria 

ensinada do dia a dia dos alunos, com analogias a 

situações cotidianas, curiosidades e informações 

interessantes que prendem a atenção e estimulam a 

curiosidade dos jovens.  

 

3. Resultados 
Para critérios de comparação foram consideradas 

apenas as notas dos alunos que realizaram as duas 

provas aplicadas durante cada semestre, de modo a se 

ter uma visão realista da evolução dos alunos. Para 

ilustrar os resultados obtidos, verifica-se na Figura 1 a 

comparação entre as notas obtidas no primeiro semestre. 

Salienta-se que, na prova diagnóstico foi obtida uma 

média baixa, de apenas 3 pontos, enquanto a prova final 

foi possível a obtenção de uma média de 4,4 pontos, 

ainda não satisfatória, porém, essa mudança mostra uma 

melhora significativa de 46,7% em relação a primeira 

prova. Já no segundo semestre a média da prova 

diagnóstica foi de 2,9 pontos e a da prova final de 6,2 

pontos, uma melhora de 113,8% em relação a primeira 

prova. 

 
Figura 1 – Comparativo entre as notas do primeiro 

semestre dos alunos da Escola Estadual Dr. João 

Firmino Correia de Araújo 

 

4. Conclusões 
De acordo com o exposto acima, conclui-se que o 

projeto foi de grande importância para os alunos 

participantes, bem como para a instituição, para os 

professores e monitores que se envolveram com o Pró-

base, pois foram alcançados resultados acima do 

esperado, com grande aproveitamento dos alunos que 

apresentaram uma evolução satisfatória durante os 

semestres letivos, obtendo uma melhora visível em seu 

desempenho nas provas aplicadas. 
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