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RESUMO

Em diversas escolas públicas brasileiras verifica-se uma incompatibilidade entre o conhecimento apresentado por alguns alunos e a série a qual os mesmos estão cursando.

Muitos destes alunos, não apresentam os pré-requisitos necessários para o ano escolar no qual estão matriculados, e em muitas destas escolas não é oferecido aos alunos um

ensino com a qualidade necessária. Essa realidade, inspirou e motivou a implantação do projeto, que consiste fundamentalmente em auxiliar o processo de ensino-aprendizado

dos alunos na disciplina básica de Química, por meio do Reforço Escolar. O projeto também objetiva promover a melhoria na qualidade de ensino, articulando teoria e prática, na

produção do conhecimento, oportunizar subsídios teóricos que auxiliem na consolidação de uma atividade docente coerente a realidade atual, a partir do momento que se

fomenta as trocas de conhecimento entre os Professores orientadores, os monitores e os discentes atendidos, sob as mais variadas influências teóricas e práticas, fortalecendo o

processo ensino-aprendizagem, além de minimizar os índices de reprovação, evasão e falta de motivação na disciplina de química. O público alvo deste projeto são alunos do 1º,

2º e 3º anos do Ensino Médio da Escola Estadual Alberto Pereira Lima, João Monlevade/MG, onde são atendidos 338 alunos. A oferta/desenvolvimento do projeto de Reforço

Escolar em Química para a Educação Pública Básica no Município de João Monlevade é um projeto de extensão que dinamiza teoria/prática do estudante universitário de vários

âmbitos para os alunos da rede pública estadual, a partir de conteúdos programáticos ministrados pelos professores de Química da escola, e que uma vez ensinados, são estes

conteúdos revistos e aplicados pelos monitores da UFOP aos alunos em reforço. É uma atividade extensionista abrangendo inicialmente a área de Química e que conta com a

participação de estudantes de graduação, bolsistas e voluntários da Universidade Federal de Ouro Preto - Campus João Monlevade, coordenados pelas professoras efetivas da

Instituição. Uma vez que são oferecidas duas aulas semanais desta disciplina, na segunda aula ocorre a intervenção pedagógica: os bolsistas/voluntários atuam em sala de aula

de modo a ajudar o professor, esclarecendo dúvidas nas carteiras, elaborando e aplicando exercícios e expondo a matéria no quadro quando necessário, oportunizando a

melhora do rendimento desses alunos, enfrentando o desafio de tornar o estudo prazeroso e dinâmico. Os integrantes do projeto também buscam formas de estimular o interesse

dos alunos, como a realização de palestras e visita ao campus ICEA/UFOP, consistindo também em uma forma de incentivo ao ensino superior. O início da aplicação do projeto

deu-se em março de 2016, totalizando até o momento 6 meses de duração, onde foram aplicados jogos lúdicos de Química, experimentos de baixo custo e textos atuais que

tratam da Química de maneira atraente. Pode-se observar que com a interferência das bolsistas e dos voluntários na escola, houve grandes movimentos relevantes em torno do

projeto: melhoras nos resultados das avaliações de Química, onde houve melhores rendimentos nos resultados dos 2º e 3º bimestres, se comparado com o 1º bimestre, que

ainda não era aplicado o projeto e consequente aumento do interesse dos alunos pela disciplina. E que o ganho comunitário fez-se revelar durante a execução do mesmo. Os

alunos bolsistas/voluntários, por sua vez, destacam também o desenvolvimento pessoal que se adquire na habilidade de ensinar e de transmitir o conhecimento, que

consequentemente impacta de forma positiva na formação dos estudantes. Além disso, o projeto incentiva o desenvolvimento de características como: comunicabilidade,

flexibilidade e intuição, a facilidade no relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, o bom gerenciamento das relações humanas e as diversidades culturais, a ética e a

responsabilidade social, quebrando um estereótipo de frieza, praticidade e individualidade que se tem do profissional na área de exatas. A proposta de minimizar as dúvidas e

proporcionar leveza, sabedoria e eficácia no processo de aprendizagem, está sendo concluída com êxito. 
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