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PROJETO INTENSIVO ENEM

Projeto transdisciplinar preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Equipe Técnica

Coordenação: UPH

Corpo Docente: equipe de professores de Matemática, Português, Redação, Física, Química, Biologia, 
História, Geografia e Espanhol. 

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Projeto Intensivo Enem é uma iniciativa da UPH para ajudar alunos de baixa renda na complementação 
das mais diversas áreas do conhecimento, promovendo situações em que os educadores possam trocar 
experiências, surgindo assim um melhor aprendizado, com um espírito mútuo de cooperação e solidarie-
dade. O aluno ao relembrar as disciplinas solicitadas pelo exame nacional, passa a compreender e solu-
cionar os enunciados dos problemas ali elencados.

2. APRESENTAÇÃO

As aulas ocorrerão às segundas, terças e sábados, inicialmente, onde professores voluntários nas diversas 
disciplinas farão uso da coleção de livros do Sistema de Ensino GPI (coleção Projeto Intensivo Enem), 
como guia orientativo, mas será livre para inserção de temas relativos ao Enem.

Semana A
2ª feira 3ª feira Sábado

18:30 às 20:00 Matemática Física 8:30 às 10:00 Química
Professores Sérgio Clemente Iury Professores Sérgio Castro

Tayzer Bruno Rafael

20:00 às 20:15 Intervalo

20:15 às 21:45 Redação Português 10:15 às 11:45 Matemática
Professores Rev. Maurício Rodrigo Professores Iury

Arthur Bôa

Semana B
2ª feira 3ª feira Sábado

18:30 às 20:00 Geografia Matemática 8:30 às 10:00 Biologia
Professores Leandro Renato Professores Anna

Stéphane Iury Rafael/Raphael
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20:00 às 20:15 Intervalo

20:15 às 21:45 Redação Português 10:15 às 11:45 História
Professores Rev. Maurício Rodrigo Professores Samuel

Arthur Bôa Bruna

Haverá um simulado ao final de cada bimestre, que será aplicado em circunstâncias similares ao Exame 
Nacional, com o intuito de diagnosticar o aprendizado individual de cada aluno e permitir que os gesto-
res do curso possam fazer correções na preparação dos candidatos.

3. OBJETIVO

Estimular os alunos a uma melhor dinâmica educacional de forma transdisciplinar no processo ensino-
-aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, proporcionando aos cursantes a possibilidade de 
conquistar as vagas oferecidas pelo SISU.

4. PÚBLICO ALVO

Alunos de baixa renda que estejam dentro do perfil exigido e desejem alcançar uma das vagas oferecidas 
através do Exame Nacional. 

5. FASES DO PROJETO E METODOLOGIA

Este projeto está dividido em quatro fases que se interagem ao decorrer do período proposto ao projeto 
(maio à novembro), com relatórios ao final de cada mês mês após o resultado dos simulados.
As aulas terão duração de 1h30, sendo dividida em 2 tempos de 45 minutos, onde em cada tempo será 
abordada uma das 120 habilidades cobradas pelo exame.

- Planejamento

Consiste em reunir os professores envolvidos para delinear e traçar parâmetros e escolher os temas e 
assuntos a serem abordados e trabalhados ao decorrer do curso.

- Execução do Projeto

Cada professor de posse dos assuntos e do material didático específico, porá em pratica com seus alunos

- Avaliações

Ao final de cada mês serão aplicados simulados específicos, com questões de anos anteriores ou que 
tenham o perfil exigido pelo exame. Os Simulados ENEM terão com correção TRI.

- Aproveitamento

Ao final de cada ciclo de simulados será avaliada a evolução dos alunos, bem como a correção de possí-
veis falhas e implementação de novas ideias ou sugestões.
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6. CRONOGRAMA

O projeto iniciará no dia 02/05/2017 e terá duração de 6 (seis) meses, com término previsto para dia 
02/11/2017.

7. MATERIAL DIDÁTICO

Material totalmente adaptado a proposta do exame, trabalhando os domínios de linguagens, contextua-
lidade e a redação. Coleção de 8 fascículos teóricos organizado pelas 120 habilidades, distribuídas nas 4 
áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas; Ciências da Nature-
za; Matemática.

os alunos receberão um Caderno de Redação, estruturado para maximizar a nota do aluno na redação do 
ENEM, e um fascículo de Exercícios Complementares para o aluno treinar e aprofundar seus conhecimen-
tos. 

Além disso, os alunos terão acesso à aplicativos e Plataforma Digital GPI, onde encontrará mais exercí-
cios, monitoria on line e 823 vídeo-aulas preparatórias para o Enem. 

8. DIVULGAÇÃO

Utilizaremos os canais on line da IPJG (site e redes sociais) para fazer a divulgação do projeto, o boletim 
interno da igreja e materiais impressos, tais como faixas, banners e cartazes.

9. CUSTOS DO PROJETO

O projeto é uma ação social da IPJG e não tem fins lucrativos. Os alunos pagarão um valor simbólico de 
R$ 20,00 para custear as despesas mínimas do curso. Os professores são convidados e voluntários sem 
custo de hora-aula.

10. INSCRIÇÕES

As informações e inscrições podem ser solicitadas pelo telefone 3975-0235 ou pelo e-mail: prevestipjg@
gmail.com.


