PROJETO ODS4
Neste documento, o Curso Popular Pré-Universitário Tetris apresenta como contribui com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

✓ Educação como geradora de transformação social
Com o objetivo de auxiliar os jovens no ingresso e permanência na universidade, o CPU Tetris é uma
organização civil sem fins lucrativos e apartidária, pautadas por Estatuto e Projeto Político Pedagógico.
Contamos com mais de 40 professores voluntários e ministramos aulas e palestras aos sábados com foco no
ENEM e principais vestibulares, objetivando educação, conscientização, cooperação e fraternidade (ODS4 e
ODS10) de maneira interdisciplinar.
Anualmente atendemos mais de 160 estudantes de baixa renda, oriundos da rede estadual de ensino
médio.
Os estudantes participam do processo organizacional, gerencial e educacional, promovendo a
sustentabilidade do projeto desde 2013.
Utilizamos espaços cedidos para a manutenção do cursinho, como escolas estaduais ou municipais,
espaços públicos e privados.
Mensuramos a qualidade de ensino e o clima através de simulados bimestrais, pesquisas semestrais
e atividades anuais, como a apresentação de projetos científicos.
Apesar de haver mais de 170mil estudantes no Ensino Médio na região do Alto Tietê, uma parcela
ínfima tem acesso ao Ensino Superior. Buscando uma Educação de Qualidade (ODS4), contamos com cerca
de 40 professores voluntários que são comprometidos com a causa, lecionando as diversas áreas do
conhecimento com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e principais vestibulares através das
tradicionais disciplinas do EM. Além do ingresso na universidade, buscamos também auxiliar a vida acadêmica,
ministrando aulas de Metodologia Científica, onde os estudantes desenvolvem projetos de tema à sua escolha,
orientados por um docente, fomentando a pesquisa e a busca pelo conhecimento.
Ministramos também aulas interdisciplinares, com professores de diferentes visões acerca do mesmo
tema, incitando o conhecimento crítico, a conscientização, o respeito e a fraternidade.
✓ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 – Organização das Nações Unidas (ODS4/ONU)
O ODS4 – Educação de Qualidade é atendido ao proporcionarmos aulas de qualidade com os
professores voluntários e responsáveis, além das atividades extracurriculares que fomentam o pensamento
crítico, a empatia e a fraternidade.
O ODS10 - Redução das Desigualdades é contemplado ao oferecermos condições aos estudantes de
baixa renda um curso de qualidade, além do ensino de atividades diversas, como controle financeiro, liderança,
desenvolvimento de atividades em grupo e administrativas. É atendido ao incluirmos os jovens nas diversas
atividades do cursinho, gerando um pertencimento e uma realização pessoal.
Provocamos questionamentos aos alunos do Ensino Médio sobre sua realidade, contexto e lugar na
sociedade, instruímos a tornar um cidadão atuante e agente transformador.
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✓ Público-alvo e transformação social.
Criamos um ciclo de solidariedade transformadora englobando educação, conscientização, cooperação
e fraternidade, contribuindo com a realidade do meio inserido de forma sustentável e efetiva. Auxiliamos no
ingresso e permanência na Universidade.
Atendemos cerca de 160 alunos por ano regularmente matriculados. De forma indireta, o público geral
atinge cerca 1000 estudantes ao ano, desde inscritos, participantes dos eventos abertos (Feira das Profissões,
Palestras abertas à comunidade, etc).
✓ Parcerias
Atualmente temos parceria com a Escola Estadual que cede o espaço para as atividades. Por vezes
também utilizamos salas em Universidade particular.
Intencionamos também o desenvolvimento dos jovens através de treinamentos funcionais e preparo
para o mercado de trabalho e/ou pesquisa, pois nossos estudantes sempre se mostraram proativos e com
excelente relacionamento interpessoal, assim como em via de mão dupla, podemos aprimorar o conhecimento
de estudantes do Ensino Superior ao lecionar.
✓ Atividades realizadas
Após as inscrições, os interessados realizam a prova de ingresso e a matrícula. As aulas ocorrem aos
sábados das 08h30 às 17h30 a partir de Fevereiro. São 5 aulas por sábado, em cada uma das 4 salas.
Bimestralmente realizamos simulados. Mensalmente promoveremos um "Café Filosófico" com temas
atuais e socialmente relevantes. Em maio será realizada a Feira das Profissões. Três assembleias gerais serão
realizadas para debater pontos fracos e melhorias possíveis. Cinco palestras voltadas para o autoconhecimento
e coaching educacional estão programadas, sendo abertas também à comunidade geral. Semanalmente são
realizadas atividades organizacionais, todos ajudam desde o café da manhã até a limpeza das salas e
refeitórios no final do período.
✓ Equipe
A equipe é multidisciplinar e exploramos as melhores características de cada indivíduo desde a criação
do cursinho. A coordenação e a direção são abertas e dinâmicas, sempre buscando viabilizar as ideias dos
estudantes e dos docentes que surgem ao longo do ano. Devido a tratativa horizontal e o grande respeito entre
todos, as atividades se desenvolvem tranquilamente, sempre ajustando os entraves à capacidade suporte da
equipe.
✓ Indicadores
Lista de presença dos matriculados e dos participantes de atividades correlatas, boletim individual
mensal de desempenho e frequência, apontamento financeiro semanal, controle financeiro mensal, relatório
fotográfico das atividades extra-sala, boletim institucional e mural quinzenal.
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