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Resumo: O projeto de Ação Social e de Extensão tem 
o objetivo de lecionar as matérias básicas do Ensino 

Médio para alunos de escolas públicas. As aulas de 

reforço, com duração de 1 hora e 40 minutos, são 

oferecidas através de um método descontraído de 

ensino, que busca auxiliar os jovens a relembrar e 

reforçar conceitos fundamentais para conseguirem 

alcançar as notas necessárias para o curso e 

universidade que desejam estudar. Os resultados 

esperados são, de fato, um maior conhecimento dos 

estudantes, a fim de amenizar suas dificuldades frente as 

exigências tanto de provas futuras, quanto do cotidiano. 

 

1. Introdução  
Ao final do ensino médio, muitos alunos passarão 

pela difícil tarefa de realizar vestibulares, que a cada 

ano se tornam mais exigentes. Em contra partida, o 

ensino no Brasil ainda possui muitas deficiências, 

conhecidas há muito tempo, que na grande maioria das 

vezes não oferece bases sólidas de conhecimentos para 

proporcionar aos jovens, vindos de escolas públicas, 

uma chance de passar em uma universidade de 

qualidade. O intuito deste projeto é promover o mínimo 

preparo a esses estudantes, para que possam, no 

vestibular, ter um bom desempenho. Além disso, 

apresentar-lhes experiências enriquecedoras sociais, 

culturais e humanísticas, dentro da FEI, o que sem 

dúvida, traz um enriquecimento na vida destes. 
 

2. Metodologia  
Para atingir os objetivos propostos, de uma 

aprendizagem mais efetiva e o enriquecimento destes 

alunos oriundos do Ensino Médio de escolas públicas de 

São Bernardo do Campo, além das aulas, faz-se 

necessário uma estrutura organizacional de gestão 

sistemática e contínua que dê suporte para as próprias 

aulas e as atividades extraclasse que são realizadas 

durante o ano. Para isso possuímos uma área de 

coordenação do Cursinho, formada por dois alunos 

bolsistas, da qual faço parte. Cabe aos coordenadores 

administrativos do cursinho FEI organizar e gerenciar, o 

que diz respeito ao projeto, no que tange: a seleção de 

novos monitores, atividades extraclasses, workshops, 

palestras, passeios culturais, reuniões com a equipe e 

ainda a divulgação e propagação do projeto frente aos 

meios de comunicação e a comunidade interna e externa 

à FEI, para que o Cursinho cresça e atinja seus 

propósitos educacionais e humanísticos do Centro 

Universitário FEI. Todas essas atividades são 

intermediadas e realizadas com o auxílio do Prof. Dr. 

Raul C. Gouveia Fernandes, coordenador do projeto e 

minha orientadora Prof. Dr. Lania Stefanoni Ferreira², 

que são responsáveis por propiciar o contato direto com 

outros setores da FEI e nos auxiliarem quando 

necessário. 

 

2.1. Atividades extraclasse 
Nossas atividades extraclasse acontecem em dois 

períodos, totalizando duas semanas de atividades. A 

primeira semana aconteceu entre os dias 01 e 05 de 

Abril, quando preparamos a Semana da Integração, que 

visa estabelecer uma relação melhor dos alunos entre si 

e conosco, durante esse período organizamos algumas 

rodas de conversa e convidamos profissionais que 

puderam realizar dinâmicas e atividades com os alunos, 

direcionadas ao autoconhecimento e ao preparo 

emocional e psicológico  necessário neste período que 

antecede o vestibular. 

A segunda semana de atividades aconteceu do dia 27 

à 31 de Maio, quando organizamos a Semana das 

Profissões,  nessa ocasião realizamos uma pesquisa 

exploratória com os alunos perguntando quais 

profissões eles tinham mais interesse, a partir disso, 

convidamos profissionais das áreas que foram mais 

votadas, que em seguida, compareceram às 

dependências da FEI para ministrar palestras abordando 

suas respectivas profissões e suas experiências. 

Com esse tipo de atividade, esperamos suprir um 

pouco da carência informacional e cultural que esses 

jovens possuem diante das profissões que pretendem 

seguir e ainda abrir um leque de novas perspectivas, que 

talvez não pudessem obter fora do Cursinho. 

 

3. Conclusões 
 

Até o momento, conclui-se o projeto tem tido seus 

objetivos atingidos principalmente com os alunos 

bolsistas de graduação do Centro Universitário da FEI e 

os estudantes do ensino Médio das escolas públicas. 

Primeiramente, os alunos de graduação puderam 

aprimorar seus conhecimentos nas matérias lecionadas 

ao preparar aulas dinâmicas e conceituais, focando nos 

principais temas de cada uma. Adquiriram a importante 

experiência de falar e se expressar em público, cada 

semana sobre um tema diferente, também explorando 

sua capacidade de liderança, empatia e protagonismo. 

Além disso, o projeto proporcionou ao bolsista a 

oportunidade de lidar com jovens que vivem uma 

realidade diferente da sua própria, aprender um pouco 

mais sobre ela e, principalmente, contribuir de alguma 

forma na formação não só profissional, mas pessoal 

daqueles que, infelizmente, não têm acesso à um 

sistema de educação adequado. Do outro lado, estão os 

estudantes do Ensino Médio que, ao se proporem a 

frequentar o Cursinho tiveram a chance de aprimorar e 

reforçar seus conhecimentos teóricos e práticos nas 
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disciplinas oferecidas pelo projeto de Ação Social, 

focando em um melhor resultado não apenas nos futuros 

vestibulares de fim de ano, mas também para a vida 

cotidiana em si. Além de presenciarem a rotina de 

universitários, terem contato com professores e 

profissionais de diversas áreas, tirando dúvidas sobre 

temas variados que, com certeza, são de grande valor 

para qualquer jovem nesse momento tão importante, 

como é o vestibular. Vivenciar tudo isso em uma das 

universidades mais renomadas do Brasil, sem sombra de 

dúvidas, ajudou os estudantes a se sentirem incentivados 

em buscar conhecimento e se familiarizarem com o 

ambiente universitário. 
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