IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM GUANABARA

PROJETO INTENSIVO ENEM
Projeto transdisciplinar preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Equipe Técnica
Coordenação: UMP
Corpo Docente: Iury Bizoni, Bruna Bôa, Sérgio Clemente, Sérgio Castro, Rafael Santos, Reverendo
Maurício Barbosa, Samuel Nascimento, Bruno Botelho, Jorge Neto, João Paulo e William Freitas.

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Projeto Intensivo Enem é uma iniciativa da IPJG 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 solidariedade. O aluno ao relembrar as disciplinas solicitadas pelo exame nacional, passa a compreender e solucionar os enunciados dos problemas ali elencados.

2. APRESENTAÇÃO
As aulas ocorrerão de segunda a sexta, onde professores voluntários nas diversas disciplinas farão uso
da coleção de livros do Sistema de Ensino GPI, como guia, porem terão autonomia e liberdade para
trazerem material complementar.
Aos sábados haverá atividades extras, que serão divulgadas posteriormente. Dentre estas estão
palestras, aulas de reforço e etc.
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 gestores 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 ou PROUNI.

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 ao decorrer do período proposto ao projeto (março à
novembro).
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As aulas terão duração de 1h30, sendo dividida em 2 tempos de 45 minutos. Normalmente 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 bimestre serão aplicados simulados específicos, com questões de anos anteriores ou que
tenham o perfil exigido pelo exame.
- Aproveitamento
Ao final de cada ciclo de simulados será avaliada a evolução dos alunos, bem como a correção de possíveis falhas e implementação de novas ideias ou sugestões.
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6. CRONOGRAMA
O projeto iniciará no dia 12/03/2017 e terá duração de 8 (oito) meses, com término previsto para dia
02/11/2017.

7. MATERIAL DIDÁTICO
Material totalmente adaptado a proposta do exame, trabalhando todos os aspectos necessários para a
realização da prova. Um livro por bimestre que contém teoria sobre todas as matérias, assim como
exercícios de diferentes níveis, para que o aluno esteja bem preparado para o exame.

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 inscrições podem ser feitas através do site http://ipjardimguanabara.org/projetos
Em caso de dúvidas, entre em contato com a coordenação através do email: prevestipjg@gmail.com.

