
CÂMARA EM AÇÃO: PROJETO ENEM
 “A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces”.

Aristóteles

1. APRESENTAÇÃO

Vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico e informatizado que muito exige de

nossa juventude, porém, nem sempre a realidade social proporciona condições adequadas para

um processo de formação educacional e cidadã que possibilite aos estudantes viver um presente

digno e sonhar com um futuro melhor. Estudiosos afirmam que a educação é o melhor caminho

para transformar a vida de uma pessoa, mas também é consenso entre todos, por exemplo, que os

conhecimentos  adquiridos no decorrer do ensino médio não são suficientes para garantir  um

nível de formação adequado para o ingresso em uma Universidade Pública, ou de disputar uma

bolsa de estudos em uma instituição de ensino superior privada.

Diferente dos alunos que frequentam escolas particulares  e que têm, em sua maioria,

condições de pagar um cursinho pré-vestibular que lhes favorecerá na concorrência pelas vagas

nas Universidades públicas e privadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os alunos

da rede pública, muitas vezes, não tem a mesma oportunidade, fato que acaba desmotivando

nossos jovens de sonhar com um curso superior,  e de ter uma formação que transforme sua

realidade,  equiparando  a  situação  econômica  de  sua  família,  rompendo  com  ciclos  de

desemprego e vulnerabilidade social, cultural, econômica e política.

Nesse sentido, a proposta de criação do Projeto Câmara em ação: Projeto ENEM, com

maratonas de aulas gratuitas no município de Russas, que objetiva propiciar, principalmente, à

juventude um reforço para terem acesso aos conhecimentos exigidos nos principais exames de

vestibulares e ENEM. 

Outro fato importante, é que as aulas serão ministradas por professores especialistas nas

áreas especificas, de modo a favorecer um ensino direcionado de acordo com a matriz do ENEM

e de excelência aos alunos participantes.

O projeto assumirá o compromisso público de não se tornar um espaço de aparelhamento

político e ideológico por parte de políticos e instituições que apoiarem e financiarem a iniciativa,

uma vez que compreendemos que a iniciativa é de interesse público e a educação gratuita, um

direito de todos resguardado pela Constituição Cidadã de 1988: 

                                                                                                                                                     Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,
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visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

2. JUSTIFICATIVA

A efetivação deste projeto se faz justificável por estar comprometido em contribuir com a

ascensão dos jovens russanos, bem como com o desenvolvimento das Universidades Públicas e

Privadas  de  nossa  região;  com  a  formação  cultural,  cidadã  e  intelectual  da  população  e;

rompendo com ciclos de desemprego e vulnerabilidade econômica no município. 

Busca garantir a oportunidade de preparação pedagógica qualitativa e compreensão da

realidade em que vivemos, como forma de amenizar os impactos provocados com a aprovação

da PEC 55 e Reforma de Ensino Médio, que congelou os investimentos públicos em 20 anos,

influenciando na não abertura  de concursos  públicos  na área de educação,  além de retirar  a

obrigatoriedade  de  várias  disciplinas  das  áreas  de  formação  de  cursos  de  graduação  em

licenciatura,  comprometendo  diretamente  o  sistema público  de  ensino  brasileiro,  com cortes

orçamentários que afetam as Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando uma redução de

bolsas de pesquisas e auxilio permanência, que se configuram como importantes fontes de renda

para a maioria dos estudantes brasileiros, principalmente para os de origem humilde oriundos da

classe trabalhadora.

Desse modo, mediante os ensejos apresentados, faz-se importante a implantação de tal

projeto, para que a juventude de Russas possa ocupar sua vaga no ensino superior público, e

assim sonhar com uma vida melhor.

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral

 Oferecer aulas gratuitas e de qualidade a jovens e adultos, a fim de fomentar a percepção da

importância  da  construção  do  conhecimento  na  formação  de  cidadãos  críticos  proativos,

conscientes das diferenças e de seus desafios sociais e auxiliá-los na preparação para o ENEM e

para os vestibulares das universidades públicas e privadas.

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Oferecer  condições  de acesso à universidade pública  àqueles  que não possuem condições

financeiras de se prepararem para tal; 



 Promover,  através  da educação,  melhorias  sobre a  desigualdade social  e a distribuição  de

renda, quebrando ciclos de pobreza; 

 Participar da formação de uma classe universitária mais consciente dos problemas sociais que

assolam o país, e com capacidade de intervir positivamente nessa sociedade; 

4. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

4.1. Público alvo

O público alvo são alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio das Escolas do município

de Russas. Sendo as vagas distribuídas da seguinte forma:

Número de vagas Instituição
105 Escolas de Ensino Médio Públicas.

45 Escolas de Ensino Médio Particulares

4.2. Do processo seletivo 

4.2.1. Da divulgação 

O processo seletivo consiste na divulgação do projeto através das mídias sociais, cartazes

nas escolas de ensino médio de Russas e impressa local. 

4.2.2. Da inscrição e seleção dos participantes 

A  inscrição  corresponderá  ao  preenchimento  da  ficha  de  inscrição  que  deverá  ser

impressa  através  do  site  da  Câmara  Municipal  de  Russas  (https://camararussas.ce.gov.br/)  e

entregue na sede da Câmara (Av. Dom Lino, 831, Altos, Centro) até o dia 01 de agosto de 2019.

Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas disponíveis, será feita uma lista de

espera para uma segunda chamada, após possíveis desistências. 

4.3. Do Funcionamento e espaço 

O projeto funcionará no Auditório do C.V.T de Russas, aos sábados, no horário de 7h às

11h e de 13h às 17h. As aulas serão distribuídas em disciplinas  de acordo com as áreas do

conhecimento  exigidas  no ENEM/vestibulares. A iniciar  no dia  03 de agosto  de 2019,  com

término para o dia 26 de outubro de 2019.

• Ciências  Humanas  e  suas  Tecnologias:  História,  Geografia,  Filosofia  e  Sociologia.

•  Ciências  da  Natureza  e  suas  Tecnologias:  Química,  Física  e  Biologia.

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira

(Inglês ou Espanhol).
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• Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

5. Coordenação

 Coordenação Geral

Prof. Ms. Jonh Nathan

 Coordenação de Mídia e Redes Sociais

Ricardo Torres

Evandro Silva
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PROJETO ENEM: CÂMARA EM AÇÃO

INFORMAÇÕES DO/A CANDIDATO/A:

Nome:_________________________________________________________________

Data de nascimento: ____/____/______

Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino 

Como você se autodenomina (cor/raça)?     

(  ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta Outra: __________________

Você possui alguma deficiência: (   ) Sim       (   ) Não Qual:______________________

Endereço:______________________________________________________________

Complemento:_____________ Bairro:_______________________________________

Ponto de referência: ______________________________________________________

Cidade:_______________________________ CEP:____________________________ 

Telefone:_____________________ Celular:___________________________________

E-mail:________________________________________________________________ 

Como ficou sabendo da realização deste projeto?

Mídias sociais (    )   rádio (   )   cartaz (   ) amigos (    )

INFORMAÇÕES SOBRE ESCOLARIDADE DO/A CANDIDATO/A:

Tipo de escola em que concluiu o Ensino Fundamental: (   ) Pública (  ) Privada 

Tipo de escola em que concluiu ou concluirá o Ensino Médio: (   ) Pública (   ) Privada  

Nome da escola em que concluiu ou concluirá o Ensino Médio:___________________

INFORMAÇÕES SOBRE A MORADIA DO/A CANDIDATO/A:

Assinale o tipo de imóvel em que reside: (   ) Imóvel próprio (   ) Imóvel alugado (   )

Imóvel cedido (   ) Imóvel financiado (   ) Casa de parentes (   ) Outro (especificar):____

Qual seu principal interesse em realizar as aulas preparatórias? 

Preparação para Vestibulares (  )

Preparação para o ENEM (   )

Preparação para concursos (   ) 

Qual o curso superior pretende fazer? ________________________________________

Data:____/____/2019

Assinatura do/a candidato/a:____________________________________________


