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Introdução.
O trabalho tem por objetivo elaborar um site que aborda temas nas áreas de história e filosofia para
ajudar alunos que pretendem fazer o Enem, sejam eles estudantes ou não. Estamos desenvolvendo
um site interativo voltado para as áreas citadas, que muitas vezes é um assunto um marginalizado
nas escolas. Pretendemos criar um fórum onde as pessoas possam deixar suas dúvidas e nós
responderemos. O temas abordados estão direcionados ao estudo acadêmico em nível de
preparação para alunos que desejam ingressar nas universidades.

Materiais e Métodos.
Pesquisamos sobre assuntos mais recorrentes no Enem abrangendo os conteúdos de história e
filosofia, procurando fazer o máximo possível para tirar as dúvidas dos jovens que estão prestes a
fazer o vestibular. Nossos métodos de pesquisa incluíram pesquisas por meio de livros didáticos e
demais livros sobre os assuntos abrangidos. Anotações feitas durante nossas próprias aulas também
foram úteis. Outro meio possível foi a internet, onde pudemos pesquisar tanto as questões mais
recorrentes no Enem quanto o conteúdo para respondê-las. Selecionamos durante as pesquisas
sites, blogs, canais no YouTube e etc, para usar como um redirecionamento aos jovens que nos
trazem dúvidas das quais não somos capazes de responder. Além de incentivarmos o debate no
fórum do próprio site. Utilizamos também uma plataforma HTML para fazer a criação de códigos e
montagem do site.

Resultados
O Site/Fórum pode ajudar a todos nos estudos sobre as Ciências Humanas. O Enem é a porta de
entrada para muitas universidades no Brasil. Muitos dos alunos que desejam concorrer a uma vaga
nas universidades passa por dificuldades, uma dessas dificuldades está no acesso ao material para
estudo. Pensando em facilitar o acesso a materiais de apoio, o objetivo é estar auxiliando as pessoas
nos assuntos de história e principalmente Filosofia que foi o tema escolhido por nosso grupo e por
nosso orientador. Assim, após o tema em questão ser escolhido, esperamos desenvolver material de
apoio aos estudantes. O material não abordará discussões filosóficas ou históricas, mas pretende
expôs conteúdos relacionados de maneira neutra aos filósofos e historiadores.
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