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Este projeto de ensino e extensão será voltado para a preparação de pessoas que já 

concluíram o ensino médio e de alunos da 3ª série do Ensino Médio do CODAP/UFS e 

de outras escolas públicas do Estado de Sergipe para a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM. Nessa perspectiva, pretendemos com esse projeto oferecer aos 

alunos participantes aulas de matemática direcionadas 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. 

Essa proposta visa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da matemática 

na série final do ensino médio das escolas públicas de Sergipe e se faz necessária para 

oportunizar aos estudantes participantes a possibilidade de revisar conteúdos de 

matemática da educação básica, trabalhando com contextualização e 

interdisciplinaridade. Acreditamos que essas aulas podem contribuir para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e do poder de interpretação dos alunos, reparando 

dificuldades na disciplina em questão, remanescentes da vida escolar dos estudantes, e 

colaborando na preparação dos mesmos para a prova de matemática do ENEM. 

O projeto ofertará, inicialmente, vagas para 60 alunos. As aulas para a turma serão 

quinzenais e ocorrerão no Laboratório de Matemática ou no anfiteatro do CODAP/UFS 

às terças-feiras das 7h45 às 10h30. Nas semanas em que as aulas regulares não irão 

acontecer, será ofertado atendimento individual para esclarecimento de dúvidas. 

As vagas disponibilizadas para este projeto serão ocupadas por pessoas que já concluíram 

o ensino médio e por alunos da 3ª série do Ensino Médio do CODAP/UFS e/ou de outras 

escolas públicas do Estado de Sergipe. 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. Caso a demanda de alunos de 

outras instituições seja maior do que o número de vagas disponível, os mesmos serão 

submetidos a um exame de seleção. 

Os encontros serão desenvolvidos a partir de aulas expositivas de revisão e da resolução 

de questões contextualizadas, elaboradas pelos professores ou encontradas em provas já 

realizadas do ENEM e de outros vestibulares. 
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Esperamos com esse projeto desenvolver o raciocínio lógico e o poder de interpretação 

dos alunos participantes, no tocante da matemática e, consequentemente, a obtenção de 

resultados significativos na prova de matemática do ENEM. 

 

CRONOGRAMA 

 

2ª edição 

 

Matrículas: 03/01/2019 à 15/04/2019. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso o número de vagas não seja completado, as matriculas 

serão prorrogadas até o preenchimento das vagas.  

 

Aulas: 16/04/2019 à 05/11/2019 

 


