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Resumo: O presente projeto consiste no oferecimento 

de aulas complementares da matéria de história para 

alunos do 3° ano do ensino médio de escolas públicas de 

São Bernardo do Campo. Essas aulas são apresentadas 

semanalmente para 63 alunos e  tem como objetivo uma 

melhor preparação e capacitação dos estudantes  para 

concorrerem nos principais vestibulares do país e se 

inserirem em uma grande instituição de ensino superior. 

 

1. Introdução 
A história é uma disciplina extremamente 

importante para a formação e desenvolvimento  de um 

senso cultural e crítico do cidadão fazendo com que este 

entenda a sociedade em que ele vive. 

     Apesar de sua grande importância, muitos estudantes 

acreditam que esta disciplina é dispensável e  que não 

possui utilidade tanto no cotidiano quanto no meio 

profissional. Muitos pensam dessa maneira pois não 

conseguem perceber que praticamente tudo em que se 

esta a sua volta é fruto do que aconteceu no passado e 

da influência deste acontecimento.  

     Isto tem como consequência o baixo rendimento dos 

alunos nessa disciplina na realização da prova do 

ENEM. 

Pensando nisso, o Centro Universitário FEI 

desenvolveu um projeto de reforço escolar chamado  

Cursinho FEI. Este foi criado com o objetivo de 

preparar os alunos de escolas públicas para disputarem 

vagas em instuições de ensino superior. Minha atuação 

está focada na aréa de história e teve como função 

mostrar a utilidade e a importância desta matéria 

motivando os alunos a estudá-la e melhorar seu 

desempenho  podendo prosseguir seus estudos em uma 

universidade. 

 

2. Metodologia 
O programa é realizado por dois monitores,  alunos 

da FEI,  que apresentam aulas explicativas de uma 

determinada matéria da disciplina de história. Esses 

monitores são orientados por um coordenador/professor 

que possui formação acadêmica na respectiva disciplina. 

A aula, que acontece dentro do centro universitário da 

FEI , é dada uma vez por semana e tem duração de 1 

hora e 40 minutos. Além das aulas, ocorreram 

dinâmicas educativas e recreativas para maior interação 

entre estudantes e professores com videos e brincadeiras 

didáticas.  

Os monitores juntamente com o coordenador 

planejaram e desenvolveram uma avaliação para testar 

os conhecimentos dos alunos na disciplina de história. 

Essa avaliação detinha 21 questões objetivas 

abrangendo os sete períodos príncipais históricos que 

são estudados no ensino médio [1]: Idade Antiga, Idade 

Medieval, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Brasil 

Colônia, Brasil Império e Brasil República. Na 

avaliação, cada período foi dívido em  3 questões, sendo 

fragmentada em questões de nível fácil , médio e díficil. 

Após a realização da avaliação, as matérias escolhidas 

para serem ministradas foram aquelas em que os alunos 

tiveram o pior desempenho entre todas as matérias. 

Desta forma ,os monitores (atráves da supervisão do 

coordenador) preparam a aulas  com as matérias pré-

determinadas.  

3. Resultados 
A avaliação do primeiro semestre foi aplicada no dia 

17 de março de 2017. Tais matérias ,dessa avaliação, 

foram escolhidas de acordo com o desempenho da sala. 

A porcentagem de acertos de cada assunto foi de: Idade 

Antiga(36,3%), Idade Medieval(25,1%),Idade 

Moderna(21,6%), Idade Contemporânea(36,8%), Brasil 

Colônia(35,7%), Brasil Império(12,9%) e Brasil 

República(22,8%).  

 

                         4. Conclusões 
De acordo com os resultados , os assuntos 

escolhidos para serem lecionados foram: Idade 

Moderna, Brasil Império e Brasil República. Eles foram 

escolhidos devido ao baixo rendimento da sala nesses 

três tópicos. Apesar dos alunos terem um  rendimento 

raso no início do curso, houve uma grande interação 

entre os estudantes e os monitores fazendo com que os 

alunos se desenvolvessem educacionalmente aula pós 

aula. Isso também foi percebido nos monitores na qual 

aprendeu-se a falar em público, preparação das aulas e 

percepção de como ser um professor é extremamente 

díficil, porém altamente        enriquecedor e prazeroso. 
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