
COOPERANDO E APRENDENDO

Encontros Universitários da UFC 2016

VIII Encontro de Aprendizagem Cooperativa

Vitoria Biana da Silva, Ádria dos Santos Barreto, Manoel Andrade Neto

Durante  todo  o  primeiro  semestre  passei  por  formações  que  foram desde
saber as origens e evolução desse Programa que surgiu no município e Pentecoste
mais precisamente no distrito de Cipó, onde jovens se reuniram embaixo de uma
árvore  com  o  objetivo  de  estudar  para  passar  no  supletivo  e  evolução  desse
projeto  com  a  entrada  de  vários  desses  jovens  na  Universidade,  alguns  até  se
tornando doutores, até vivências em células simulando como seria nas escolas. O
projeto que desenvolvi consiste em grupos de células cooperativas voltadas para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os encontros ocorrem em dias de sábado
e domingo de 8:00 às 12:00, onde dois fins de semana são dedicados a uma área
do  Exame,  sendo  divididos  em  Ciências  Humanas;  Ciências  da  Natureza;
Matemática;  Linguagens  e  Códigos  e  Atualidades.  Porém,  se  tratando  de  uma
prova bastante ampla com muitos assuntos, diante do histórico de provas dos anos
anteriores procurei separar os assuntos que são cobrados com maior freqüência e
mesmo  assim  são  desconhecidos  por  muitos  estudantes.  Meu  projeto  não  é
realizado em uma escola, mas numa Igreja, onde é possível reunir pessoas de faixa
etárias diversas e de escolas diferentes, além de se localizar em uma comunidade,
o  que  possibilita  a  geração  de  oportunidade  para  vários  jovens  desmotivados.
Como o projeto iniciou-se esse ano e o objetivo é que os estudantes se saiam bem
no  Enem,  os  resultados  ainda  não  puderam  ser  de  fato  observados.  Porém,  os
encontros estão atendendo às expectativas, os estudos estão sendo realizados de
acordo  com o  que  foi  passado  na  formação,  havendo  uma variação  nas  técnicas
usadas, mas sempre de forma cooperativa e solidária, atualmente estou contando
com cinco alunos, até agora não vivenciamos conflitos na célula, por isso durante o
processamento  está  sendo  sobre  o  que  está  funcionando  e  o  que  se  precisa
melhorar, espera-se que o objetivo seja alcançado e que cada estudante conquiste
sua vaga na Universidade e conquiste seu sucesso profiss
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