
 

Título do Projeto: I Programa de T
Lagoas-MG 
Coordenador/a:  Amauri Geraldo de Souza
Unidade Organizacional:
Campus Sete Lagoas (DECEB_CSL)
 
Com as novas exigências e mudanças do Ensino Fundamental, na ultima década,
têm requerido muitas adaptações e ajustes. Neste sentido, este programa têm o
intuito de trabalhar com tutorias em Ciências com crianças do 6º ao 9º do Ensino
Fundamental em escolas da Rede Púb
ensino médio, e expandir para outras regiões. Trata
um projeto piloto que esta sendo desenvolvido em 2019, atualmente trabalha
com crianças de uma escola e em uma associação, atingi
e adolescentes. Surgiu a ideia de transformá
percebida durante este ano, que são muitas demandas pedidas pelos profissionais,
que vão além do que o projeto piloto propunha e para melhor acompanha
efetivação do mesmo. Ficando nítido que muitos alunos precisam serem melhor
trabalhados devido algumas deficiências apresentadas, principalmente em exatas e
português. Então os alunos bolsistas participantes do programa irão trabalhar com
estes alunos fora do horário de aulas, com as disciplinas de Ciências Naturais,
Química, Física, biologia, Saúde, com atividades de jogos, caça
textos científicos, filmes, documentários... Todas atividades direcionados ao
conteúdo a ser trabalhado em conjunto com o professor responsável pela turma ou
grupo de alunos. Este trabalho é extremamente importante ter continuidade e ser
desenvolvido por mais tempo. Os alunos serão avaliados o tempo todo, pelo
comportamento, desempenho, questionários, d
os resultados obtidos, serão promissores e servirão como um diagnostico de novas
metodologias de ensino para uma consolidação e construção do conhecimento
cientifico, para que não cheguem nos anos posteriores com uma de
vêm sendo sendo perceptível aos professores do Ensino Superior.
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exigências e mudanças do Ensino Fundamental, na ultima década,
têm requerido muitas adaptações e ajustes. Neste sentido, este programa têm o
intuito de trabalhar com tutorias em Ciências com crianças do 6º ao 9º do Ensino
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do em conjunto com o professor responsável pela turma ou
grupo de alunos. Este trabalho é extremamente importante ter continuidade e ser
desenvolvido por mais tempo. Os alunos serão avaliados o tempo todo, pelo
comportamento, desempenho, questionários, depoimentos, atividades... E ao final 
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