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RESUMO 

Este projeto de ensino e extensão pretende propiciar o aprimoramento e o 

desenvolvimento das habilidades para a compreensão da redação e das questões dispostas 

no Exame Nacional do Ensino Médio (doravante ENEM). Será voltado para a preparação 

de pessoas que já concluíram o ensino médio, de alunos da 3ª série do Ensino Médio do 

Colégio de Aplicação-UFS (doravante CODAP/UFS) e de outras escolas públicas do 

Estado de Sergipe. O projeto ofertará, inicialmente, vagas para 60 alunos.  Caso as 60 

vagas disponibilizadas não sejam ocupadas pelo público alvo do projeto, serão abertas 

vagas para alunos da 2ª série do Ensino Médio das mesmas instituições. Todos os alunos 

da 3ª série do Ensino médio do CODAP/UFS que demonstrarem interesse em participar 

do projeto terão vaga assegurada. As inscrições de alunos de outras instituições serão 

realizadas até completar as vagas disponíveis. As aulas ocorrerão via google meet, uma 

vez por semana, das 19h às 21h. Os alunos participantes contarão ainda com atendimentos 

individuais (agendados, previamente, com os professores) para esclarecimento de 

dúvidas. Nessa perspectiva, pretendemos com esse projeto oferecer aos alunos 

participantes aulas de matemática, química, física, literatura/interpretação textual e 

redação direcionadas à produção e à análise de textos, bem como a resolução de questões 

que envolvam situações-problemas contextualizadas e/ou interdisciplinares, com o intuito 

de revisar e complementar os conceitos trabalhados nas aulas regulares. Acreditamos que 

essas aulas podem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e do poder de 

interpretação dos alunos, dirimindo dificuldades nas disciplinas em questão, 

remanescentes da vida escolar dos estudantes, e colaborando na preparação dos alunos 

para a prova do ENEM. 

 


