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O sucesso profissional sempre estará atrelado à 

formação pessoal, sendo, portanto, indissociável. Aliado a isso, 

a ocupação de alguns cargos explica, em alguns casos, o porquê 

de alguns profissionais serem bem pagos e terem uma melhor 

qualidade de vida. 

Em realidade, muitas pessoas investem em educação, 

pois veem essa prática como fator diferencial para uma carreira 

brilhante, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo são fundamentais para o sucesso, 

os quais farão grande diferença na hora de participar de um processo seletivo. 

Nesse sentido, estamos propondo um projeto social que visa auxiliar às famílias a 

conseguir que seus filhos estudantes alcancem melhores resultados escolares. 

Nossa proposta está em oferecer apoio pedagógico com aulas de reforço de 

português, ensinando, revisando e tirando dúvidas dos participantes a partir dos conteúdos 

estudados em sala de aula. 

 

 

Visão: 

 

Trata-se de um projeto social que deverá ser desenvolvido através de uma 

metodologia de ensino com base no reforço positivo por estímulos adequados à idade e ao 

nível de escolaridade e amadurecimento dos participantes. 

Nele o aluno terá a compreensão não somente das matérias, mas poderá 

desenvolver outras habilidades como organização, raciocínio e até mesmo senso crítico que 

o preparará para o futuro. 

 

Missão: 

Ensinar, orientar e acompanhar os conteúdos teóricos não assimilados em sala de aula. 

 

Identificadas as dificuldades e as dúvidas do aluno, trabalharemos para que o 

mesmo tenha a compreensão da matéria, desenvolvendo suas habilidades e competências, 

dando “dicas” de como estudar, e acompanhando seu rendimento escolar. 

 

Valores: 

Solidariedade, integridade e respeito. 

Estes serão sempre os valores que passaremos aos pais e alunos para que os 

mesmos tenham confiança na seriedade de nosso trabalho, onde o respeito ao ser humano é 

colocado como prioridade. 

 

Fundamentação Teórica: 

 

Este projeto está baseado nos conceitos das concepções construtivista e 

sociointeracionista da educação e acordo com os estudiosos abaixo relacionados, os quais 

mostram que o sujeito da aprendizagem é o aluno - e de que ele aprende por meio das 

relações que estabelece com o objeto de conhecimento, com o professor e com seus colegas 

e, principalmente, com prática. 

 



CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM 
Inatismo, empirismo e construtivismo 

 

 

JEAN PIAGET  

(1896-1980) 

Sujeito epistêmico 

Esquemas de ação 

 

Conhecimento prévio  

Adaptação e equilibração 

 

 LEV VYGOTSKY 

(1896-1934) 

Zona de desenvolvimento proximal 

Aprendizagem mediada 

Pensamento verbal 

 

 HENRI WALLON  

(1879-1962) 

Sincretismo infantil 

Afetividade  

Emoção 

 

 DAVID AUSUBEL 

(1918-2008) 

Aprendizagem significativa  
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Objetivo Geral: 

 

Proporcionar condições para diminuir as dificuldades escolares apresentadas pelos 

alunos no momento de conclusão do ano letivo, para tanto, o aluno que participar ativamente 

deverá alcançar rendimento escolar positivo, melhorando seu rendimento escolar em relação 

aos anos anteriores e, principalmente, apresentando atitude positiva em relação à criação de 

hábito de estudos.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Proporcionar ambiente favorável para aprendizagem dos alunos.  

- Revisar conteúdos estudados para tirar dúvidas e ensinar os conteúdos de maneira que os 

alunos possam superar as dificuldades iniciais. 

- Identificar as maiores dificuldades de aprendizagem encontradas pelos alunos. 

- Capacitar os alunos a identificar a origem das dificuldades na aprendizagem. 

- Ensinar estratégias de estudo aos alunos. 

- Estimular a criação de hábito de estudos. 

 

Público Alvo: 

 

O público alvo deste projeto são, prioritariamente, crianças moradoras do 

assentamento 26 de Setembro matriculadas no segmento de Ensino Fundamental II (6º ao 9º 

Ano), em escolas da rede de ensino de educação básica do Distrito  Federal. 

 

Pré-requisitos: 

Para participar do projeto, além de estar matriculado em escola da rede pública de 

ensino de educação básica do Distrito Federal, com a assiduidade requerida pela escola, a 

família do/a aluno/a deve estar de acordo com a participação, se comprometa a participar 

do processo de acompanhamento do aprendizado e, principalmente, que o(a) aluno(a) esteja 

de acordo, ou seja, convencido pela família a participar ativamente  do projeto. 

 

Conteúdos: 

 

Os conteúdos teóricos e práticos estudados e não assimilados em sala de aula serão 

retomados a fim de garantir que os alunos tirem suas dúvidas e efetivamente aprendam com 

qualidade. 

 

Metodologia: 

Serão utilizados os materiais didáticos da própria escola, com apoio de outros 

materiais como: livros, apostilas, vídeos e Internet, com atividades diferentes das realizadas 

em sala de aula. 

Para a execução do projeto será utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA, por meio da plataforma MOODLE e encontros presenciais, os quais serão 

estabelecidos de acordo com as necessidades e disponibilidade de locais e de horários. 

As atividades serão desenvolvidas sempre com cuidado especial para tentar atender 

às diferentes formas de adquirir conhecimento. 

Serão aplicadas as seguintes estratégias: 

 Aos alunos serão passadas estratégias de estudo para melhoria do desempenho, 

adquirindo hábitos para conseguir estudar sozinho. 



 Apresentação do conteúdo curricular de maneira lúdica a fim de 

potenciar o interesse do aluno. 

 Auxilio na realização das tarefas escolares de casa. 

 Orientações para a utilização consciente do computador como meio de 

pesquisa e realização de atividades pedagógicas. 

 Serão estabelecidos contatos semanais com familiares responsáveis 

para intercâmbio de informação sobre o desenvolvimento do projeto. 

 Observados os estilos de aprendizagem que a teoria VARK divide 

estudantes em quatro  categorias: Visual, Auditiva, Leitura/ Escrita, Cinestésico. 

https://www.examtime.com/pt-BR/blog/estilos-de-aprendizagem/ 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Para garantir uma boa realização do projeto se considera que as aulas de reforço 

devam ser ministradas semanalmente, aos sábados, pela manhã ou à tarde, em locais que 

podem ser as casas dos alunos, reunidos por regiões ou igrejas, evitando assim grandes 

deslocamentos dos alunos.  

 

 

Avaliação da aprendizagem dos alunos: 

 

Será realizada avaliação diagnóstica, no início de cada unidade, para conhecer os 

alunos, suas bagagens de conhecimentos e suas potencialidades. 

Durante o processo serão aplicadas atividades com objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos. 

Serão avaliados os casos em que os alunos não apresentarem avanços pedagógicos, 

a fim de conhecer os obstáculos, para que sejam adotadas estratégias para contribuir com a 

evolução dos referidos alunos.  

Ainda, para avaliação da aprendizagem dos participantes se buscará desenvolver 

parceria com a família e com a escola do aluno, para acompanhar todo o processo ensino-

aprendizagem durante o ano letivo. 

 

Avaliação do projeto: 

 

Ao final do primeiro semestre o projeto deverá ser avaliado no tocante à sua 

eficiência, aplicabilidade e em relação ao resultado dos alunos em suas respectivas escolas. 

 

Relatórios: 

 

A fim de que seja constituída informação para base de estudos sobre  

este projeto, serão elaborados relatórios com periodicidade bimensal, contendo informação 

sobre reuniões, atividades realizadas, replanejamentos, resultados dos alunos e outros temas 

julgados úteis. 

 

Reuniões: 

 

Serão realizadas reuniões com a coordenação pedagógica das escolas e com as 

famílias dos alunos candidatos a participar deste projeto, com o objetivo de conhecer as 

dificuldades dos alunos e propor a colaboração ativa dos responsáveis pelos alunos. 

A periodicidade das reuniões será da seguinte forma: a primeira reunião acontecerá 

antes do início do projeto e as seguintes a cada dois meses até o fim do projeto que deverá 

ter conclusão no fim do ano letivo da escola pública do Distrito Federal. 

https://www.examtime.com/pt-BR/blog/estilos-de-aprendizagem/


 

Termo de participação: 

Com o objetivo de controle dos participantes e garantir a responsabilidade pela 

participação dos alunos, o comprometimento com o projeto e a oferta do mesmo, será 

assinado um termo de participação pelos pais e/ou responsáveis e também pelo organizador 

do projeto. 

 

Valor do Projeto: 

 

Este projeto será desenvolvido de maneira gratuita. A única solicitação feita é de 

que o aluno tenha um caderno específico para as anotações e registros durante o período de 

realização do projeto. Espera-se que a cada aluno participante e seus familiares seja 

agregado muito valor nos campos do domínio da língua culta, da cidadania e formação 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


