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Titulo: Discere Software Educativo. 

 – Tema: 

 Com o avanço da informática, a importância desta aumentou cada vez 

mais, bem como o acesso da população aos computadores e dispositivos 

eletrônicos. Sendo assim, faz-se necessário implementar um novo software 

que una as diversas áreas do conhecimento, e de uma maneira simples e 

dinâmica, auxilie os estudantes do Ensino Médio. Assim funciona o software 

“Discere”, portanto, interessa-nos atender às necessidades de reunir todas as 

áreas do saber em um lugar somente. 

1.1- Delimitação do tema: 

 

 Auxiliar estudantes do Ensino Médio, com a junção de diversas áreas de 

estudo, como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e 

Linguagens, sempre atualizadas, colaborando assim com o estudo para a 

realização de provas, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

2 - Problematização: 

 

 Como desenvolver de maneira eficiente aplicativos e ferramentas dentro 

do software? 

3 - Objetivos: 

Objetivo geral: 

 



 Procura-se suprir às necessidades de estudantes com um software 

educacional que seja simples e dinâmico. 

Objetivo específico: 

 

 Procura-se suprir às necessidades de estudantes com um software 

educacional que seja simples e dinâmico, para alunos que pretendem prestar o 

vestibular e\ou outras avaliações. 

4 - Justificativa: 

 

 Como justificativa, buscar-se-á auxiliar estudantes do Ensino Médio a 

diminuir a defasagem do ensino público, além de facilitar o estudo para 

realização de provas públicas, como Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  

5 – Hipótese: 

 

 Como expectativa de resultado, espera-se disseminar através do 

software, um aumento no nível educacional do sistema público de ensino. 

Sendo o Discere um freeware ele é de fácil acesso, assim, atinge uma grande 

parte das instituições de ensino. 
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