Portal de Projetos - OMIR Brasil

PROJETO
Game of conhecimento
ROTARACT CLUB UNIVERSITÁRIOS NATAL SUL - D. 4500
Data Hora Cadastro / Alterado em: 28/02/2018 22:02:45
Site do Clube: http://rotaractuns.blogspot.com.br/
E-mail do Clube: rotaractuns@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractuns
Justificativa:
Diante da atual forma de ingresso no ensino superior vigente em nosso país ? que se dá por meio do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), nota-se a disparidade de ensino ao compararmos as redes pública e privada.
Desde 2009 que a nota obtida no exame passou a ser adotada como forma de inserção à vida acadêmica, hoje, em
nosso estado Rio Grande do Norte, todas as IES?s(Instituição de Ensino Superior) públicas utilizam exclusivamente
tal nota para selecionar seus alunos por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A partir disso, vemos o grande
empenho das escolas de ensino médio da rede particular em preparar seus alunos para que possam obter êxito na
prova e conseguirem a aprovação posteriormente. Em contrapartida, apesar das mudanças quanto a seleção de
discentes para as universidades, a rede pública de ensino não é capaz de ofertar um sistema de aprendizagem
equivalente. Partindo desse pressuposto, alunos que dependem da rede pública acabam tendo que se esforçar mais
fora da sala de aula para garantir sua vaga.
Objetivo Geral:
Proporcionar um ambiente de aprendizado como propulsor do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e da
comunicação.
Objetivo Especifíco:
Realizar oficinas de oratória em uma escola da rede pública da cidade de Natal.
Realizar oficinas de raciocínio-lógico em uma escola da rede pública da cidade de Natal.
Simular questões que abordem os conteúdos das oficinas e sejam semelhantes ao ENEM.
Estimular habilidades dos alunos na escola a ser trabalhada.
Despertar o interesse pela oratória.
Abrir mentes para o ensino lógico-matemática.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

05/07/2018

Data Fim:

05/10/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
06/08/2018
22/08/2018
22/08/2018
01/10/2018

Material gráfico
Coffee Break
Transporte de palestrantes
Premiação

Quem trabalhou no Projeto:

0015 - Rotaractianos
0004 - Rotarianos
0005 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos

250,00
150,00
50,00
800,00
Saldo: R$ 1.250,00

Meios de Divulgação:
Divulgação presencial na escola a ser trabalhada, distribuição de panfletos, cartazes, redes sociais do clube.
Parcerias:
Escola, Rotary e palestrantes.
Cronograma de Atividades:
05/07/2018 Reunião de planejamento
11/07/2018 Visita à escola
06/08/2018 Divulgação na escola
17/08/2018 Início das oficinas
24/08/2018 Oficina
31/08/2018 Oficina
07/09/2018 Simulado
14/09/2018 Correção do simulado
21/09/2018 Competição - Fase 1
28/09/2018 Competição - Fase 2
05/10/2018 Premiação

Descrição:
Através de parceria feita com uma escola da rede pública de ensino de Natal, realizaremos com alunos do 3º ano do
ensino médio oficinas de oratória e raciocínio lógico, tendo atividades práticas e conteúdo teórico. Levar aos alunos
a experiência de entender a aplicabilidade e importância dos assuntos abordados nas oficinas, despertando seu
interesse. Esse despertar se dará por meio de palestras motivacionais com relatos de profissionais bem sucedidos e
experientes nas competências supracitadas; além de palestras, serão oferecidas aulas com conteúdos pertinentes
ao assunto a fim de desenvolver os alunos racionalmente. Após isso, serão aplicadas provas como forma de testar o
conhecimento adquirido, avaliando a importância deste projeto. Em sequência, será realizado um quiz de
conhecimentos gerais e um concurso de oratória. Ao fim, a equipe de melhor rendimento será premiada.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Espera-se o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de novas habilidades nos quesitos de raciocínio lógico e oratória
para além do âmbito escolar na vida dos alunos beneficiados com o projeto. Quantitativamente, será trabalhado
com o maior número possível de alunos da turma selecionada.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Oratória, raciocínio lógico, desenvolvimento.

Resumo:
Realização de oficinas, provas e concurso de oratória em escola da rede pública de ensino, ajudando alunos do 3º
ano do ensino médio em seus estudos e preparação para o ENEM.
Emitido em 17/02/2019
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