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RESUMO

O presente projeto visa atender estudantes, do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de escolas públicas e particulares da cidade de Passos-MG, com dificuldades de

aprendizagem em Matemática, bem como prepara-los para avaliações internas e externas. Os atendimentos foram realizados ao longo do primeiro semestre no Bloco 2 da UEMG

(extra turno) e conduzidos a partir dos materiais didáticos disponibilizados pelas escolas e exercícios matemáticos propostos pelos monitores responsáveis. Tendo como princípio

as ideias de pensadores da educação como Perrenoud (1999), em que o aprendizado deve partir de uma avaliação formativa de cada aluno corrigindo os impasses que dificultam

o entendimento, desenvolvendo competências e habilidades significativas para o discente e Piaget (1970) que acredita na construção do conhecimento com base na interação do

sujeito com o meio e aquisição do conhecimento através da reflexão e investigação. No início das atividades, percebeu-se insegurança dos alunos com a compreensão da

matemática seja por bloqueios psicológicos, devido ao medo, ou ainda aprendizado precário nas fases anteriores de ensino que foi minimizado ao longo do processo. No

ambiente dos atendimentos houve um aprendizado mútuo entre alunos e monitores, possibilitando aos universitários relacionar teoria e prática docente; conhecer o meio social

onde atuarão, contribuindo para troca de experiências através do convívio; conhecimento sobre os desafios no ensino de matemática e capacitação na formação pessoal,

acadêmica e profissional. Este projeto é uma forma de levar um serviço gratuito e de qualidade para alunos que necessitam de reforço escolar em matemática, contribuindo com a

comunidade onde a universidade está inserida, melhorando o processo ensino aprendizagem nas escolas locais, possibilitando resultados satisfatórios nas avaliações, tais como

o PROEB, SIMAVE e ENEM. Para os monitores é uma forma de ampliar sua aprendizagem dentro das práticas docentes.
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