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1 Introdução 

Este projeto está pautado na valorização da aprendizagem significativa como essência do 

processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, atentando-se para os seguintes contextos: 

 

Relação entre escola pública estadual x ingresso na universidade (pública, sobretudo); 

 

Ênfase nos aspectos didáticos, sem perder de vista o contexto socioeconômico e suas 

implicações; 

 

Possibilidade de ganhos, pelo contexto da corresponsabilidade entre os protagonistas do 

processo de ensino-aprendizagem, com o uso da abordagem de ensino centrada no 

aluno e estratégia focada na aprendizagem significativa.  

 

1.1 Natureza acadêmica: Extensão, com atenção à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

1.2 Relação com a sociedade: contribuição para a transição de alunos entre ensinos médio e 

superior, assim como para o raciocínio crítico dos participantes, quando da aplicação dos 

conceitos trabalhados no projeto, implicando absorção desses conceitos, além da sala de aula. 

 

2 Justificativas: 

Este projeto justifica-se, em sua própria gênese, pela necessidade percebida, por um professor e 

corroborada pela direção da Escola Dora Peretti de Oliveira, de valorizar o potencial de alunos 

dessa escola estadual localizada em Mogi das Cruzes, que apresentam o desejo e o potencial 



2 
 

para ingresso à universidade. Embutidas nessa gênese, associam-se as seguintes justificativas: 

 

Abordagens didáticas tradicionais para o processo de ensino-aprendizagem não contemplam as 

demandas dos jovens alunos; 

 

Dificuldade de acesso para dirimir dúvidas, em relação ao potencial dos estudantes de escolas 

públicas, ambiente em constante transformação; 

 

Importância crescente do conhecimento gerado e sociabilizado em todas as áreas; 

 

Conhecimento como ‘gatilho’ transformador da sociedade. 

 

3 Objetivos: 

Este projeto tem dois objetivos, um geral e um específico, assim definidos: 

 

3.1 Geral: Contribuir para a valorização da aprendizagem significativa na transição entre ensinos 

médio e superior, bem como para a aplicação na vida cotidiana 

 

3.2 Específico: Reforçar o processo de ensino-aprendizagem em temas específicos: 

 

Atitude e comportamento voltados à ação de corresponsabilidade pelo processo de 
ensino-aprendizagem 
 
Linguagem e Redação  
 
Matemática 
 
Raciocínio Lógico aplicado em Finanças Pessoais e Economia Doméstica 
 
Ciência e Tecnologia 
 

 

4 Fundamentação Teórica: 

A fundamentação teórica deste projeto está focada essencialmente em dois eixos: 
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ensino-aprendizagem; e, aprendizagem significativa. 

 

4.1 Ensino-Aprendizagem 

No que tange aos elementos que formam o processo de ensino-aprendizagem, nota-se na 

literatura, por intermédio de Winkler, Abreu, Moraes, Silva e Pinho (2012), uma convergência 

de entendimento de que tal processo envolve pessoas, técnicas e instrumentos para a 

consecução de um objetivo final de construção do conhecimento, construção essa desvinculada 

da mera transferência de conhecimentos para pessoas ávidas por informações. 

 

Assim o processo de ensino-aprendizagem entendido para este projeto de extensão é 

continuamente passível de observação e reflexão da equipe do projeto, de forma a atentar para 

os desafios contemporâneos desses alunos, exigidos no contexto das instituições tradicionais e 

não tradicionais de ensino.  

 

4.2 Aprendizagem Significativa 

Caracterizando-a pela interação e não pelo mecanicismo, Moreira (1999) atestou a 

aprendizagem significativa com possibilidade de enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

Nesse enriquecimento, Rogers (1969, 1977) enunciou dez princípios de aprendizagem e dez 

princípios de facilitação da aprendizagem, dentre os quais foram eleitos dois para embasar a 

execução e o acompanhamento deste projeto, sendo um de cada conjunto desses vinte 

princípios. 

 

No que tange ao conjunto dos dez princípios de aprendizagem, na concepção do sexto 

princípio, Rogers (1969, 1977) enfatizou que é por meio de atos que o aluno pode adquirir 

aprendizagem mais significativa.  
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No que diz respeito ao conjunto dos dez princípios de facilitação da aprendizagem, no primeiro 

princípio Rogers (1969,1977) ressaltou a responsabilidade do professor como protagonista 

dessa facilitação, no estabelecimento da disposição inicial ou do clima do grupo ou da 

experiência de interação com o aluno, quer em sala de aula, quer em atividades extras.  

 

Acerca dessa responsabilidade do protagonismo, Correia e Dias (1998, p. 117) também 

trouxeram a perspectiva de que “o professor abandona o seu protagonismo na relação 

ensino-aprendizagem e passa a ser uma personagem que pensa e estrutura situações de 

aprendizagem em colaboração com os alunos”.  

 

Assim, na junção das ideias contidas nesse primeiro princípio de Rogers (1969,1977), bem como 

nas ideias contidas na perspectiva de Correia e Dias (1998) ficam aliadas as responsabilidades de 

dois protagonistas das ações de ensino-aprendizagem: professor e aluno. Nessa junção de 

responsabilidades, longe da ideia de perda de poder do professor, insere-se a beleza e a 

grandeza do compartilhamento desse poder entre ambos os protagonistas.  

 

E, para que essa corresponsabilidade seja possibilitada, é importante reforçar o que Villela e 

Archangelo (2015, p. 118-119) disseram: “[...] a atividade pedagógica envolve professor e aluno 

e não ocorre de forma direta, mas mediada. Ambos participam, mas de lugares diversos e com 

perspectivas muito diversas [...]”. Dessa diversidade nasce a riqueza do processo compartilhado 

de responsabilidades. 

 

Com relação à abordagem de ensino centrada no aluno, presente em toda a obra de Rogers, 

Carvalho (2017, p. 2), chamou a atenção de que “o principal conceito, que apesar de não ser 

novo, ainda não é encontrado na maioria das escolas, é o do “ensino centrado no aluno, [...] o 

ensino que leva o aluno a construir o próprio conhecimento”. 

 

Nessa possibilidade de construção corresponsável, Villela e Archangelo (2014, p. 71) ratificaram 

que o ensino significativo “[...] atrai o aluno para a aventura do conhecimento, que o intriga e 
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lhe desperta a curiosidade sobre o mundo, sobre as linguagens, sobre a ciência, sobre as 

experiências estéticas possíveis [...]”. E é essa aventura que será instigada continuamente neste 

projeto. 

 

4.3 Temas Específicos 

No que se refere aos temas específicos acerca de: linguagem e redação; matemática; raciocínio 

lógico aplicado em temas cotidianos de finanças pessoais aplicadas e economia doméstica; e, ciência e 

tecnologia, serão acrescidos pela equipe docente envolvida neste projeto, a partir das 

necessidades percebidas nos alunos, quando das reuniões presenciais de toda a equipe com 

esses alunos, acompanhada pelo professor diretamente envolvido na Escola. 

 

5 Metodologia: 

Abordagem centrada no aluno, plenamente consistente com as vertentes de ensino, pesquisa e 

extensão, na qual serão contemplados: 

 

Encontros semanais em locais alternados entre Campus Osasco da Unifesp e Escola Dora 

Peretti de Oliveira, em Mogi das Cruzes; 

 

Desenvolvimento de atividades com abordagem de ensino centrada no aluno; 

 

Desenvolvimento de atividades de estudos observacionais envolvendo os filmes 

escolhidos para este projeto; 

 

Acompanhamento mensal dos alunos e do professor da Escola, na construção de um 

livro desses alunos, cujo objetivo é deixar o legado da experiência vivida por essa turma 

para a as turmas vindouras nos próximos ciclos. 

 

5.1 Dedicação dos participantes do projeto: 

Os quatro docentes da Unifesp envolvidos no projeto se alternarão semanalmente nos 
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encontros previstos nos locais supracitados. Nesses encontros a duração será de seis a oito 

horas. Para os discentes da Unifesp envolvidos nesse projeto serão estabelecidas as atividades 

conforme a disponibilidade de cada um desses discentes. 

 

6 Inclusão Social:  

Contribuição para o estímulo ao acesso às universidades públicas com quarenta alunos da 

escola municipal que serão contemplados por ciclo. 

De outro ponto de vista, o projeto se alinha à difusão de acesso da universidade pública, 

conforme sistema de cotas da Unifesp. 

 

7 Cronograma de Execução:  

Primeiro Ciclo - Agosto/2017 a dezembro/2018, conforme cronograma de execução. 

Segundo Ciclo - Janeiro/2019 a julho/2020. 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

  
Ações Atividades Período de 

Encaminhamento 
Material 
Utilizado 

01 Sondagem, entre os alunos da Escola, sobre 
aprendizagem significativa. 

Mês 05/2017 Filme Escritores da 
Liberdade 

02 Debate sobre o filme: Escritores da Liberdade 
Questões acerca de: contexto geral; abordagem 

específica inspiradora; o título; identificação com o 
contexto; impacto gerado; mensagem especial. 

Mês 05/2017 Questões Formuladas 

03 Aprofundamento da sondagem entre os alunos, com 
elaboração de uma redação: Por que meu sonho pode 

ser concretizado?  

Mês 06/2017 Papel e Caneta 

04 Orientações sobre gramática, morfologia, sintaxe, 
composição textual e argumentação. 

Mês 06/2017 Fascículos 

05 Aprofundamento da sondagem entre os alunos para 
planejamento da elaboração de um livro. 

Mês 07/2017 Espaço físico e diálogo 

06 Aprofundamento, entre os alunos da Escola, sobre 
aprendizagem significativa. 

Mês 08/2017 Documentário “Nunca 
me Sonharam” 

07 Debate sobre o documentário: Nunca me Sonharam 
Questões acerca de: contexto geral; abordagem 

específica inspiradora; o título; identificação com o 
contexto; impacto gerado; mensagem especial. 

Mês 09/2017 Questões Formuladas 

08 Reorientações para elaborarem segunda versão da 
redação. 

Mês 09/2017 Feedbacks entregues e 
base do debate 

10 Sondagem sobre dinâmica da atividade de Matemática. Mês 10/2017 Material didático 
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elaborado e livro para 
estudo 

Ações Atividades Período de 
Encaminhamento 

Material 
Utilizado 

11 Sondagem sobre dinâmica das atividades de Raciocínio 
Lógico aplicado em Finanças Pessoais e Economia 

Doméstica. 

Mês 10/2017 Material didático 
elaborado 

12 Sondagem sobre dinâmica da atividade de Ciência e 
Tecnologia. 

Mês 10/2017 Material didático 
elaborado 

13 Redação do Capítulo Introdutório do Livro dos Alunos. Mês 10/2017 Redação 2 com todos 
os conteúdos iniciais 

14 Visita dos alunos à Unifesp. Mês 11/2017 Recursos da Escola 
Estadual 

15 Redação Capítulo 1 do Livro dos Alunos. Meses 12/2017 e 
02/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

16 Redação Capítulo 2 do Livro dos Alunos. Meses 03 e 
04/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

17 Redação Capítulo 3 do Livro dos Alunos. Meses 05 e 
06/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

18 Redação Capítulo 4 do Livro dos Alunos. Meses 07 e 
08/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

19 Redação Capítulo 5 do Livro dos Alunos. Meses 09 e 
10/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

20 Redação Capítulo 6 do Livro dos Alunos. Meses 11 e 
12/2018 

Todos os conteúdos do 
projeto 

21 Fechamento 1º Ciclo. Mês 12/2018 Avaliações Finais 

 

8 Acompanhamento Mensal, Avaliação Trimestral e Resultados Esperados: 

Livro escrito pelos alunos com base nas atividades e nos materiais oferecidos por todos os 

professores: 

 

Filmes iniciais: ‘Escritores da Liberdade’ e ‘Nunca me Sonharam’ 

Filmes possíveis para continuidade: ‘Uma Mente Brilhante’ e ‘A Teoria de Tudo’ 

 

Eixos atitudinais norteadores: 5 D's: Disposição, Disponibilidade (interna, externa), 

Disciplina, Desapego, Devoção. Transversalmente, Discernimento 

 

9 Equipe Executora: 

Integrantes: 1) Docentes Unifesp: Nildes Raimunda Pitombo Leite (Coordenadora do 

Projeto); Emerson Gomes dos Santos; Pollyana Carvalho Varrichio; Samir Sayed. 2) 
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Discentes Unifesp: Discentes orientandos dessa equipe docente, que apresentaram 

interesse para compor a equipe Discente Unifesp. 

Na escola, professores Roberto Ferreira e Ricardo Sakamoto (convidado pela Escola), 

Diretora e Vice-Diretor. 

 

10 Infraestrutura e responsabilidades orçamentárias: 

Universidade Federal de São Paulo - Campus Osasco:  

1 Horas dos docentes 

2 Locais para atividades 

 

Escola Estadual de Mogi das Cruzes - Dora Peretti de Oliveira: 

1 Deslocamentos e alimentação dos alunos 

2 Materiais de expediente 

3 Locais para as atividades 

 

11 Área Temática: Educação e Aprendizagem 
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