
                                                                                        

  

PROJETO PRÓ-FUNDAMENTAL 

APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pró-Fundamental é um experimento pedagógico de iniciativa da Escola 
de Governo de Maricá – EMAR, a ser executado em parceria com a Secretaria de 
Educação municipal. O projeto pretende disponibilizar os recursos da plataforma 
de Ensino à Distância – EAD para o ensino fundamental público do município. 
Inicialmente o desafio tem por foco os alunos do 9º ano do ensino fundamental 
interessados em prestar exame de admissão nas escolas técnicas e militares de 
ensino médio. Num segundo momento o projeto se estenderá para os alunos do 5º 
ao 8º ano, como forma de reforço das atividades pedagógicas, curriculares e 
complementares. Para atingir este objetivo professores do 9º ano serão treinados 
na utilização do ambiente virtual e dos recursos da plataforma EMAR-EAD. Uma 
vez preparados os professores iniciarão sua atuação como tutores dos alunos 
interessados. 

OBJETIVOS 

Geral 

Ampliar o acesso aos recursos virtuais de ensino à distância para a 
população do município de Maricá, propiciando um ambiente pedagógico 
complementar no currículo do 9º ano, como atuação experimental, a ser 
ampliada para todo o ensino fundamental como forma de suporte e reforço 
do conteúdo curricular. 

Específico 

Facilitar a interação de professores e alunos interessados em prestar 
exame para as escolas técnicas e militares de ensino médio. Os professores 
selecionados atenderão a um curso de EAD, especialmente preparado para 
o treinamento dos professores interessados. A interação - professor/tutor - 
aluno - almejada pelo projeto fortalecerá o conteúdo programático do 9º 
ano, bem como os conteúdos específicos exigidos nos exames das escolas 
técnicas e militares. 

METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido em três etapas básicas: 

1ª Etapa: 

É de exclusiva competência da Secretaria Municipal de Educação a seleção 
de 10 (dez) professores (servidores efetivos) de diferentes disciplinas 
interessados no experimento pedagógico; bem como equacionar os 



                                                                                        

  

aspectos relacionados à remuneração ou gratificação dos professores em 
virtude do tempo extra de dedicação ao projeto. Nome e contato dos 
professores será fornecido à coordenação do projeto pela Secretaria de 
Educação. 

2ª Etapa: 

Uma vez superada a 1ª fase, com a seleção e apresentação para a 
coordenação do projeto os 10 (dez) professores, inicia-se o treinamento e 
capacitação dos professores selecionados. Parte do treinamento ocorrerá 
de forma presencial (nas dependências da EMAR) e pela via virtual 
(Plataforma EMAR-EAD).  

O treinamento possui três eixos:  

(i) técnica, linguagem e rotina em ambiente virtual;  

(ii) plataforma EMAR-EAD e seus recursos;  

(iii) dinâmica de coaching e tutoria.  

Os professores selecionados se encarregarão dos conteúdos e currículos 
específicos, de acordo com suas áreas e disciplinas de atuação, bem como 
do conteúdo exigido nos exames de ingresso nas escolas técnicas e 
militares.  

3ª Etapa: 

Divulgação do projeto junto à comunidade escolar do 9º ano no município 
e consequente identificação dos alunos eventualmente interessados em 
participar do projeto. Estabelecimento das tutorias. Execução das 
atividades conforme planejamento de cada professor.  

Embora o projeto esteja amparado numa plataforma virtual não há 
impedimento para eventuais encontros presenciais, articulados entre os 
professores e os alunos tutorados. 

Caberá também aos professores tutores a identificação dos alunos com 
dificuldades de acesso à internet. Eventuais problemas de acesso à 
plataforma poderão ser superados:  

(i) com o acesso na Casa Digital (centro de Maricá);  

(ii) com acesso nas dependências da EMAR;  

(iii) com a potencial disponibilização de um terminal na escola do aluno 
com dificuldade de acesso. 

JUSTIFICATIVA 

O município de Maricá está localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
com uma extensão territorial de 362,6 km², e uma população aproximada de 
130.000 habitantes. O município conta com quase 16 mil alunos no ensino 
fundamental, distribuídos por mais de 60 escolas, e quase 1.500 professores 
(efetivos e contratados). Somente no 9º ano do ensino fundamental são 170 



                                                                                        

  

professores atuando. O projeto foca em 10 professores, inicialmente, o que 
representa menos de 6% do contingente. 

A missão da Escola de Governo – EMAR é a capacitação, treinamento, 
aperfeiçoamento e especialização dos servidores públicos de Maricá. É senso 
comum na EMAR priorizar as atividades voltadas para os servidores efetivos, por 
razões óbvias. Não obstante, de forma transversa, a EMAR objetiva a população 
como destinatária e beneficiária final de sua atuação. Sob este aspecto, a Escola 
de Governo se assume como uma universidade, quando considerados os 
pressupostos da universalização do conhecimento e dos saberes destinados a 
todos. Conhecimento e saber emanam de e para todas as direções e sentidos. 
Desta forma as iniciativas universalizadas e inclusivas defendidas pela EMAR 
devem, portanto, serem ampliadas para o universo populacional.  

Em muitos sentidos e forma, o ambiente virtual facilita esta ampliação e é cada 
vez mais popular, especialmente entre o público jovem. Os recursos da 
plataforma EAD podem ser acessados do celular, tablete ou computador, desde 
que conectados com a rede mundial de computadores – INTERNET. Alunos que não 
possuam tais recursos no ambiente doméstico poderão acessar a rede a partir da 
Casa Digital, na EMAR. Havendo recursos técnicos (conexão à internet), a 
instalação de um terminal exclusivo para acesso à plataforma EMAR-EAD poderá 
ser disponibilizado na escola do aluno com dificuldades de acesso.  

CRONOGRAMA 

CUSTO DO PROJETO 

Tratando-se de recursos humanos e materiais existentes no quadro municipal não 
se vislumbra custos para a execução do projeto, salvo se houver previsão de 
remuneração extra ou gratificação dos professores envolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

AVALIAÇÃO E EFETIVIDADE 

JULHO DE 2018 • Seleção dos professores pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

• Apresentação dos nomes e contatos para 
a coordenação do projeto na EMAR.

AGOSTO DE 2018 • Tre inamento e c apac i t a ção do s 
professores pela EMAR; 

• Identificação dos alunos interessados no 
projeto.

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 
2018

• Início e fim das atividades de tutoria.



                                                                                        

  

A efetividade do projeto poderá ser aferida à partir de três indicadores:  

(i) Receptividade e engajamento dos professores, ou seja, não havendo 
dificuldade em arregimentar os dez professores para esta fase do projeto;  

(ii) Receptividade dos alunos eventualmente interessados no projeto e nível 
de envolvimento durantes as atividades propostas pelos professores, o que 
poderá ser monitorado pelo histórico de acesso na plataforma EMAR-EAD;  

(iii) Aprovação dos alunos participantes do projeto nas escolas técnicas e 
militares às quais prestaram concurso.


