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PROJETO - Conquista da universidade pública por alunos de baixa renda e suas
perspectivas individuais de futuro
Palestras em sala de aula, dadas pelo aluno Matheus Expedito Frutuoso, aluno da rede estadual que conseguiu bolsas de
estudo, bolsa moradia e bolsa alimentação no curso de filosofia da UFSCAR por ter obtido excelente nota no seu ENEM

JUSTIFICATIVA
O momento requer ações, que além de ensinar, permitam aos alunos, principalmente os do ensino médio,
maiores e melhores perspectivas de vida futura. Os alunos de baixa renda, ou não, que sempre estudaram em
escola pública e que obtiveram sucesso em suas trajetórias de vida, e se destacaram por seus desempenhos no
ENEM ou em outros a exames de qualificação, e conseguiram bolsas de estudo, alimentação e moradia, em
cursos universitários ou em escolas técnicas, e hoje se encontram em uma situação de conforto com relação ao
mercado de trabalho e que hoje podem oferecer aos alunos, através de seus testemunhos em palestras, passam
uma maneira nova de olhar para o futuro deles, mostrando também a importância das avaliações enquanto
instrumento de conhecimento da realidade do ensino e do potencial individual de cada um.
OBJETIVOS
Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao conhecimento das diversas formas de oportunidades que
lhes são oferecidas e permitidas, por terem estudado sempre em escola pública, mostrar que são chances
realmente possíveis e com isso aumentar as perspectivas de um futuro melhor e recompensador.
PUBLICO ALVO
Alunos do Ensino Médio

CRONOGRAMA

As palestras serão oferecidas aos alunos do ensino médio, sala por sala, preferencialmente em salas que
estejam de janela, ou melhor, com falta de professor, acompanhado pela coordenadora pedagógica na última
semana de agosto e primeira semana de setembro/2016

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita pelo professor, e por todos que estão envolvidos com o pedagógico da escola, observando
o interesse dos alunos a partir da ação, e propiciando mais esclarecimentos sobre o projeto, que porventura os
alunos possam requisitar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS APÓS A REALIZAÇÃO DO PROJETO

DEPOIMENTO do Palestrante, o ex-aluno da rede pública, Matheus Expedito Fructuoso
Conversa com os alunos do E. M. (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A e 3B) da E. E. Ana Ferrari Rossi, em Pedreira, sobre a conquista da
Universidade pública por alunos de baixa renda e das suas perspectivas individuais de futuro, a convite da coordenadora Sra. Iara Carvalho.
Foi sem dúvida um dos momentos mais marcantes e inesperados que eu poderia vivenciar. Ainda mais considerando que não estou
formado em licenciatura, e já tive uma experiência dessa magnitude com os jovens do ensino básico.
Agradeço a todos, porque diferentemente do que muitos possam achar, eu testemunhei nesses meninos e meninas marginalizados e muitas
vezes olhados com desrespeito e como pessoas perdidas, estudantes em silêncio, prestando atenção em mim - não muito mais velho do que
eles - e exasperando também serem ouvidos. E aos professores que tive oportunidade de conhecer, motivados e dispostos a resgatar neles
suas próprias essências e reconhecê-los membros de um grupo, para além de suas limitações e diferenças.
Eu que já andava descrente da profissão, questionando se não deveria abandoná-la, me encontro mais uma vez com a certeza renovada de
que preciso continuar meu caminho em direção a esse objetivo. E agradeço aos meus guias espirituais por serem tão providentes quanto às
minhas dúvidas e me ajudarem a esclarecê-las tão prontamente. Nada é por acaso.

MINHAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto foi realizado conforme o planejado e os resultados observados até agora estão superando as expectativas. Após a publicação do
depoimento acima, colocado nas redes sociais pelo próprio aluno palestrante, outras escolas através de seus coordenadores e diretores
como, Neide do “Luiz Leite” e Da. Diva do “ Scalvi”, fizeram convites para que ele, Matheus, possa realizar o mesmo trabalho com seus
alunos. O projeto teve bastante sucesso entre nossos alunos , e muitos estão me procurando na coordenação pedagógica, a fim de obterem
mais dicas e informações a respeito do Enem, e de outras possibilidades.
O propósito era despertar interesse, esperança e aumentar as perspectivas dos alunos , mas conseguimos mais que isso, o próprio
palestrante se sentiu recompensado e isso o fez repensar algumas de suas escolhas e reafirmar outras.
Foi uma ação que proporcionou a todos, palestrante, alunos e professores, repensar, buscar novas atitudes e uma visão nova e gratificante
para o ensino dos jovens e suas perspectivas.

